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Kilka hi tow z naszej oferty: 

Gry' Aetna Soccer 2 CD 119 zt, Carmageddorc 89 zi. Commandos 139 zl 
Creatures 62 zi. Final Liberation 125 zi, Hexen II 125zi, Podwdjne 
Mopoty Buda Tuckera 49 zl Zork Grand Inquisitor 109 zl, Zork Legacy 
Collection SCO I29zi 

Rrogramy Edukacyjnet PWatma jest super 109 Zl Dookola swiata 149 Zl 
Nloje plerwsze zabawy matematyezne 1,2,3 93 zl, Encyklopedia swiata * 
Ameryka Pblnocna 139 zi 

Dla Najmlodszych: Lasy Podpoduszahskie 98 zf.Sekrety Krola 62 zl 
Urodzlny Prosiaczka 53 zl, Marzcnla Zlotej Rybkl 53 zi. 
Tomsk I Oskar 89 zl Czarowmca Agata 53 zi 

Wszystkie ceny zawieraj^ VAT. OdbtOr za zaliczeniem pocztowym, 
przy zatndwieniu powylej 80 zi dostawa za darmo, realizaeja 
zamowienia do 7 dni roboezyeh. 

Nasza pdna oferta na stronach internetowych h tip ://wviw. markel20QQ.pl 
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Requiem powakacyjne Ssakow Naczelnych 

biednymi uezniami albo opublikujemyjakis wzmosly apel czy inn^ petycj? do Ministerstwa Edukacji Na- 

rodowej? Za nie! Sprawied 1 i\msPfiiuj#lwc^Kicdy wy beztrosko wygrzewaliscie biale brzuszyska w letnim 

sloncu, my harowalismy dla was W Abra, pochlipuj^c cichutko w k^eiku, przez cale 

wakaeje pracowicie ko warnft h strategii, Allot* nawet dostal pycherxy od rozgrza- 

nego joysticka, a Czarny^Waft^lffllT^Sjiv pocili najd menagerami pilkarskimi, ze trzeba bylo ci^gle stac 

z mopem koto ich biui:ek« z przed rnktypiiij tWvodzi^ co pi?c minut wycicrac podlog?. Swiftgk)- 

mosc, ze terazjuz nie tyUc6 my:b?ijzieiny tyrac, dtraj;Mam otuchy. Nie zyezymy Want jednak zle. 

ciwnie: na dowod sympa^ii i dobrej woli dla was maly mx)miiiek na rozpO^^ic roku 

szkolnego - zakladk? z planem fckcji, ij&aztiplffllfsobie tydzienfE#by siaiczyie 1 

lektur? CD-Action! • 

I )osc tego pastwienia si? nad, wamh By to- juirO'jjzykrych sprawach^teraz czas ha dobre wiadomosci. 

Mamy nareszeie z dawna wy&lqdami przez cxytt®kbw i niecierpliwie-^^dciwaiKi stron? internetowp 

Adres jest latwy do zapami?tinia i wide mowkjcy: ywsi! versh a r k -com^PBl^aczego Silver Shark? Taka 

jest nazwa naszego wydawtfflpfea, f&dy juz znajdzij^K si? na stronie ifrmowejJwybierzcie jeduq z trzech 

mozliwosci. Oprocz czasopfemA {£!)-Action bcdzUraJoiogli przcjrzec soluc intomiaqc o naszyeh mnych 

tytulach. Mozenie wszyscy SytfS- tojq czasopisrmJj^awanG-przcj^wytlawnictwo Silver Shark, b?dzic 

wi?c szansa rzuci^bkjem rakze^fl^^-Sharewar^i i Kawaii. 

Jurek strasz'nie rtfric s^o pisariialwi?hy&a b?d? mm&l mi Koftezy£ Powiemje-szcze tylko cos na temat 

nowej ceny. I e s t oralkotisekwencla6lbrzyniicli naklaigmMtsionydinadostarezenie warn pdnychwer- 

sji nowych gieg^Dwmiostaliscie za darmo {w lipcu filmeshejporaz w sierpniu F/A 18 Hornet), a to wcale 

Dlateg^i my£H ■pko& to przdknleeie. Nie moweie nie war to. Po pierwszc otrzymujccic zawszc 

swieze infonnaeje na temat gier i do tego podane w nflbardzicj protesjonalnej oprawie grafieznej (szcze- 

golnie widac to od czasu, gdy zniienil nam si? zespljt^skladii komputerowego i drukarnia), po drugie 

piszemy sporo o sprz?cie komputerowym i tiajlepszych programach multimedialnych, po trzecie dobiera- 

my warn najbardziej aktualne dema gier i progigntW, po czwarte co miesicjc. czeka na was gra warta ponad 

100 zlotych (czasem tez dorzucamy superjg^gramy w pelnej wersji, np. LangMaster w,czei*wcu lub Poser 

w sierpniu). I na koniec wreszeie -tjg^^^lldne plastykowe pudelko z 2-ma kompaktami. Sami musicie 

przyznac, ze nie jest to JMtaw^g^^^kWoty7, ktor^ na lias M-ydaiecie. Nie trzeba nawet specjalnie biegac 

za grami, bo nasze plytki dOstarezaji^^rywki. nJTaly miesuje. 

Potrulem warn troch?, ale mysl?, ze warm od^^u do czasu przypommec sobie, czym tak naprawd? jest 

CD-Action. Jest z czego bye dumnyin. Zcignani si?juz z wami do nast?pnego miesi^ca i przekazuj? ntikro- 

Duct Naczeln\ 

dtor mhyvi^fwj-rrostT wealc nie bezczcbiv. 

Zbyszek: Bywa, ze giy opisywane przez nas peine okrucienstwa i przemocy (na szcz?scic nie my je 

robimy). Z niezym jednak nie mozna porownac okrucienstwa, ktorc kaze po dwoch miesiqcach blogiego 

lenistwa zaganiac Bogu ducha winne towarzystwo na powrot w mui*y szkolne. Co na to konweneja genew- 

ska i prawa czlowieka?! Los pokrzywdzonycli lezy nam gl?boko na sercu. Nic wi?c dziwnego, ze postano- 

wilismy w redakcji koniec lata uczcic minutfj... A tu was mam! Mysleliscic, ze rzewnie zaplaczemy nad 

mirvmmmm 
wydnhsijti 2 ok2Z|i 30 tecla'islnienia firniy Intel 



□ema: 
Moto Racer 2 

Recoil 
Survival 

StarSiege 
Need for Speed 3 

Montezuma’s Return 
... i wiele innych 

Gry: 
Dune 2000 

C&C: Tlberian Sun 
Tribal Rage 

Jetfighter FullBurn 
Evel Knivel Stunt 30 Game 

iF/A-18E - Carrier Strike Fighter 
Premier Manager'98 

Dawn of War 
L.A.P.D. 2100 

Shadowpact 
Gunmetal 

_ Everquest 
llbkCombat Missions 
■^Flight Unlimited 2 



Zawartosc Cover CD 
Zawartosc Cover CD 

Programy uzytkowe 
Millard w rozumie 
KompBlerowa wersla zueuego telelainiela 

Skybase 
Zwledz Kosiaiczna haie 

Taste of Japan 
Owa lykl egzotyki... 

Ziemia, Wyprawa do wngtrza 
planety 
Encyklopedia Zienl 

Simply 3D 
Program do twonenia graliki 3D 

Rock w Polsce 
Historia polskiego rocka 

Tomb Raider 3 
lu wszyslkie wyladolenla sg zhyteczae! 

Turok 2. Seeds of Evil 
Torok znfiw rasza do hoju! 

Apollo 18: The Moon missions 
Syaiulator lola aa Ksigtyc 

Prax War 
Do£C nielypowa gra FPP 

Aerial Combat 
Manoeuvres 1918 
Zrecznodciowy simulator dawnycb mySliwctiw 

Mortyr: Schloss 
Mom polska odpowiedZ na Quake 2 

Gangsters: Organised Crime 
Zostak gaugslereia?! 

Trans Am Racing ’68-72 
WyScigdwka. z saaiaMami z lat 60/71 

Knight & Merchants 
Cod dla landw Setllersdw. M ale tylka 

Carmageddon 2: 
Carpocalypse Now 
Czy tizeka cud mtiwlt? Max D. powiaca! 

Terra Victus 
Calklem oryglaalny RTS 

Thrust, Twist ‘n Turn 
rodcigamysig? 

Top Gun: Hornet’s Nest 
Symulatar i zrgczaodcltwka w leduym 

Monkey Hero 
Akcla. przygoda... i uiauguwa gralika 

Virus 2000 
Remake klasyczael gierki z lal ID-tych 

IAF 
Symalacja latnlctwa Izraela 

Asghan 
Odzyskal krdlestwo za pomocg miecza 

lUUMi 

.'ii: i 

fl«l * * * v 

ijieeenzje 

38 

39 ■ Die Hard Trilogy 
B Svilnka. Trzy gry w iedael. I la iakie! 

40 

Heart of Darkness 
Trnche akcll. troche przygady... 

Vangers 
lllb? wyiclgdwka + akcia - a jedaak cud wlecel 

Golden Goal 
Ho co, pllka aolaa i |uz! 

Mortal Kombat 4 
Hultowa gra karate w wersll 3D! 

M.A.X. 2 
Fajna RTSawa stralegia 

Cyberball 
Malt -ale aleca may ait zwykle 

Hexplore 
Zrtczuoddtwka-czyRPG? 

Motor Mash 
Koteloa zreczaadclowa icigalka 

Xenocracy 
Chcosz pawalczyC w kasmosle? 

MechCommander 
RTS z udzlalem mechwarriordw! 

Incubation: The Wilderness 
Mission 
SO nawych misjl da lacakatioa! 

Redneck Rampage 
Rides Again 

;Bdlatowa pad aiektdiyml wzglgdaml gra FPP 

Reflux 
Ouskauata palska gierka. Mela + strategla. a jaka gratlka! 

Championship Manager 97/98 
ZnakooiMy manager pilkl nolael 

Stone Axe 
Nlelatwa lest hyC wadzem jasklalowcdw... 

SWAT 2 
laly-leiroiydclwakeji! 

Sanitarium 
Hlesuawlte, kllmatyczna, przygaddwka-henor. 

Small Soldiers 
frlultize z plasliku, a wajaa - jak prawdzlwa 

House of the Dead 
Sktzyrawanle Virtoa Cop z hurrarem 

Team Apache 
tested dewddcg zespalu hellkoplerdw hnfowych 

Castrol Honda Super Bike 
Symalacja lazdy motucyklem wydclguwyia 

Fall Weiss 1939 
Palska stralegia, kampania wrzednlowa 

H S » J- ' ■ ■ - 

Roznosci 

62 

1 Street Fighter Alpha. Warriors 
Dreams. 87 

1 Swlnka. Kultowa gra karate 

1 Activate’98 88 
ffleporta} 1 nowadcl z largdw gier 

Krolestwo Chaosu 94 
Kacik landw gler RPB, niekoniecznle komputerowych 

Pomocna Dtoh 
97 Ikiiple, sprzedam. zapylam, doradzg... 

Action Redaction 98 
1 Nadal na trzech slronach! 

Iscena komputerowa 102 
Trache koolrowersli oraz zaproszeoie na Gravity 

. 

a'ti 

Test i instalacja Voodoo2, 
MP3, joye, monitory... 105 

Wywiad... 114 
| ...z twdreami gry V.O.T.E.I. Golem 

Mortal Kombat 4 116 
1 Sutter. Ciosy. kombosy, fatality 

Spec Ops 118 
Sutler. Szkola przelrwanla 

Tipsy 120 

Top 20 121 

Prenumerata 122 | 

ACM 1918 
Apollo 18 
Asghan 
Carniageddon 2 
Castro I Honda SupBr B Ike 
Championship miniagei 
Cyberball 
Ole Hard Trilogy 
Fall WeUs 1939 
Gangsters: Otpni 
Go Won Goal 
Heart of Dark now 
Hexplore 
House off ho Dead 
IAF 
Incubation: The Wild! 
Knights & Merchants 
M.AX.2 

86 

Reflux 
Sanitarium 

Small Soldier* 

S|iec Opt 
Stone to 
8 If oat Fighter Alpfci 
SWAT 2 

Thrust, Twftt’n Turn 
Tomb Raider 3 
Top film: Hornet's Rest 
Tuns Am Racing '68-72 
Turok 2 



Zawartosc Coven CD 

Za wartosc Cover CD 
Uwaga: podajemy tu tylko najbardziej podstawowe informacje dotyczgce zamieszczonych na CD programow. Wipcej danych znajdziesz na pewno w 
plikach typu „read.me”. Tam szukaj odpowiedzi na problemy wynikte podczas instalacji lub podczas dziatania programu. Przypominamy tez, ze: 

• - program w petnej wersji 
•zielone tfo - program wykorzystuje akceleratory grafiki ale bpdzie dziatac i bez Rich 
•czerwone tto - program NIE DZIAtA bez akceleratordw grafiki 
I jeszcze jedno: pojawiio sip w Internecie demko Need for Speed 3... spokdf, cisza na sali! Niestety... nie catkiem oficjalne!!! Producent rozestat faksy, 
maiie itp. ze nie ma z nim nic wspdlnego, ze nie wolno go pod iadnym pozorem zamieszczad itd. Dlatego (chlip) nie znajdziecie go na na naszycb Cover 
CD. Na pocieszenie - legalne demko jui wkrotce (pewnie za miesigc...). 

KOLEKCJA CDA - GRA NR 3 

mm— 
Eastern Front 
(Talonsoft) 

I oto kolejny zestaw z 
Kolekcji Gier CDA (nr 
3). Fajna, turowa 
strategia. Gonimy 
czas! - giera byta 
recenzowana w..-. 
marcowym numerze 
CDA!!! Jaktakdalej 
pojdzie, to wkrotce 
b?dziemy zamieszczad 
petne wersje gier... 
zamm jeszcze 
powstanq;]. Pomysl 
oryginalny choc nie 
nowy - zdarzyfo si? 
nam czytac recenzje 
takich gier w 
niektdrych polskich 
pismach ;)]. Ale dose 
zartow - poczytajcie 
jak ocenit t? gierk? 
nasz recenzent. 

InEastern Front - to 
dzieto firmy Talon , 
Software, znanej 
szerokiej rzeszy 
strategow z serii 
Battleground. Gra 
nalezy do gatunku 
skomplikowanych 
strategiimilitarnych, I 
ale dzifki umiejptnemu 
podejsoti do obslugi / rozmieszczenia opeji, zabawa z nip jest prawie tak 
prostd, jak tv przypadku Panzer General ktdry do najtrudniejszych raezej nie 
nalezai LJ Eastern Front prezentuje sip bowiem podobnie do drugiej czpdct 
tej wiasnie gry. Rewelacyjna grafika jest wynikiem zastosowania engine z 
Battlegroundow, dzipki ktdremu pole walki w izometryemym rzucie 3D 
mozemy podziwmd nawet tv rozdzielczodci 1024x768\ Wyglpd miejsca akcji 
przypomina serip Battleground, ale me do konca, Po pierwsze Eastern Front 
jest ladniejszy, a po drugie widok jednostek bardziej przypomna Panzer 
General 2. Ogdfnie wipe gra pod wzglgdem grafieznym jest bardzo strakcyjna. 
(...) Walk! na Fronde Wschodnim toezyly sip od 1941 do 1945 rokut i taki 
wladnie okras obejmuje JabufarJ gra. Do dyspozycji graeza jest osiem 
kampanit z czego trzy Igcznte dotyezp Planu Barbarossa na wszystkich 
fronted), a pozostafe to innei rdwnie inane epizody. Na wyprdbowanie czeka 
tez mndstwo misjl historycznych uwzglpdniajqcych mipdzy innymi bitwp pod 
Kurskiem czy oblpzenie Stalingradu. Na kontao, dla najbardziej wymagajgcych, 
dostppny jest generator misji, dzipki ktoremu w szybkim temple mozemy 
stworzyc bitwp na zupelnie obeym terenie i przy nieznanych silach 
przeciwnika (...) Do naszej dyspozycjisg dziafa dalekiego zasipgu, samoloty, 
piechota, czolgi, saperzyi wiele innych jednostek, z tym, ze w przypadku 
samolotdw uwzgipdniono tylko atak lotniczy (brak mozliwodci uzyeia desantu 
lotniczego czy rozpoznania z powietrza). Opcjonalnie gra uwzglpdnia nawet 
rdznice mipdzy trafieniem w poszczegdlne detale jednostek pancernych 
(pancerz przedni i tylni czotgu zwykle roznity sip grubodciq - wipe i 
wytrzymaloscig). W FF mozna strzelac amuniejg dymng (ktdra, co 
najwazniejsze, daje wymierne efekty), okopywac sip, transportowad jednostki 

piechoty cipzardwkami itd. Ogdtem jest to 
wipe jedna z najbardziej realistycznych 
symuiaeji warunkdw II wojny dwiatowej. 
Pipknie wykonana jest encyclopedia 
uzbrojenia okraszona archiwalnymi zdjpciami 
kazdego sprzptu oraz autentyeznymi danymi 
technicznymi. If Eastern Front ogdlnie jest 
grp. w ktdrej taktyke jest rzeczq duzo 
bardziej istotng niz przewaga liczebna czy 
sprzptowa. 

Generalnie Eastern Front to jedna z bardziej 
' interesujqcych strategii w ostatnim czasie 

(...) Wygigda tadnie, zasadyma sensowne, 
gra sip przyjemnie, wipe czego wipcej 
oczekiwac? Z przyjemnosciq wystawip jej 
wipe wysokg ocenp 8/10. 

Lord Yabol 
Instrukcja itp. tradycyjnie na CD... 

Mlnimalne wymaganla: P-90, Wli!5,0 MB RAM, karta 
muzyezna, SVGA, CDx2 

Sin 
(Activision) 

Mono, w koiicy 
doczekalfsm^ od 
dawns zapowiadanego 
dema glo&iej gry FPR 
stworzonej na j 
zmodyfikowanym j 
engine Quake 2 
(wj?cej kolorfiw, \ 
wt?cej realizmu w | 
grae). Demo zawiera |_ 
2 single m$e\2 
misje multiplayerowe Pomi^tajcie. ze po odpaleniu „new geme“ 
obejrzycie najplerw intro, potem dogra si? level tkolejne pdi-inti®], f 
dopiero v^ady przejmujeeie kontrol? nad postactq. To NIE jest rolling* 
demo! CierpIiwoScj ;}.| zwrddcje uwag? ns wymagania sprz?towe * 
radzirny kupid skcelerator grafiki j): Demo potrzebuje GO Mb na HDD. 

KJawfszologia; 

W 
S 
A 
D 

C 
U 
Spacja 

/ 
FI 
F2 
CTRL 

naprzbd 
wsfecz 
krok w tewo {strafe) 
krok w prawo (j/w) 
kucnlj 
uiyi 
skocz 
poprzedni przedmiot w Inventory 
nast?pny przedmiot w Inventory 
nast?pna bron 
mission stains 
inventory 
ogma! 

WymauBBlr: Pits, 12MB RAM, Wlti95, OlreclJt U 



Zawart.os6 Cover CD 

Gastrol/Honda Superbike World Champions 
(Interactive Entertainment Ltd) 

Dyngmiczna motocyklowfl 
vyyScrgdwka (wi?cej o me* w dziajf 
recenzii CDA, w tym numerze) 
Potrzeauje okolo 40 Mb na HOD, 
Uwaga: potrzebny lOystick!!! 
Uwap 2: gdyby demko mm\o 

ss? pa uruchcimieniu * erestartuj 
komputei- i sprdbuj jsszcze raz 
(powinno pdmbcJ, Wszelkie 
szczegbiy - w instrukcji dolqczonej 
do demka, 

Klawiszologia: 
Spacja 
FI 

- pauza 
- help 

WVEnaganle:P9B. fIMB RAM, Wln9l, DiiedX. lavstlck ew. alceieiatar 

Sensible Soccer *98 
(Sens/G/e So/lwareJ 

Jektwierdzq sutorzy: ^Sensible 
Soccer '98 is the most playable 
soccer game ever to grace the 
PC". Sami zobawcie czy ta opinia 
mejflfl przesadq,.. Demko zajmuje 
panad 20 Mbna HDD 

WnMUAla: P133, im. WIrSSh tarll 
mazvcznft. SVGA, QlrectX 

Tribal Rage 
(TalonSoft) 

Kolejny RTS. Moze to zadna 
rewolucja - ale dobra, 
profesjonalnie zrealizowana 
giera. Demo zawiera 4 misje, 
z czego pierwsze 2 
..Eutoriala". Demo potrze 
okolo 28 Mb na HDD. 
Wszystko o grze w pliku 
read.me 

uje 

Wymagania: P1Q0,16MB RAM, Win95, 
DirectX 5.0 

Game, Net & Match! 
(Blue Byte) 

Symulacja tenisa ziemnego (dose 
niedawno recenzowalismy t? gr? 
na naszyeh lamach). Uwaga: 
najpierw rozpakowujemy gr? na 
HDD, a dopiero stamtqd jq 
instalujemy! Demko potrzebuje 
okolo 45 Mb na HDD. Klawiszologia 
w pliku readme, wskazane (acz 
niekonieezne) posiadanie joya lub 
gamepada. 

Klawiszologia (skrocona do 
btilu): 

Kursory 
Spacja 
B 
N 
M 

- poruszanie si? 
- serw !/ / 
- topspin 
* slice/drop shot 
- lob 

Wymagania: P-133,16MB, Wln95, SVGA 
(wskazane 2 Mb] DirectX 5.0 

M.A.X. 2 
(Interplay) 

RTS, w ktorym sterujemy 
pot?znymi robotami 
bojowymi - ale mozna tez 
grac w turach (wedle 
woli]. Uwaga: gdy pojawi 
si? warn (na poczqtku, 
zaraz po probie instalacji 
gry z CD) menu, gdzie 
dost?pna jest tylko opeja 
„zakoncz“ - dont' panic! 
Kliknijcie na niq, a demko 
zaeznie si? instalowac... 
Uwaga 2: powrnnificie mieC 
na partycji C; co naimmej 

44 Mb wolnego miejsca Instrukcja, klawiszologia itp. w kstalogu z grq. Nie 
podamy tu klawiszologii, poniewaz jest bardzo, bardzo obszerna.. 

Wymagania: P90,16MB, SVGA (najlepiej 2 Mb Ram), Wln95, DirectX 

inspirowana meksykanskim folklorem (dziwne 

Grim Fandango 
(LucasArts) 

Ciekawa^przygodowka, 
Swi?to Smierci) i 
klasycznymi filmami 
..czarnego kryminalu" 
(Casablanca, Wielki 
Sen) powinna bye 
fakomym kqskiem dla 
fanow gier adventure, 
tym bardziej, ze i 
grafika catkiem 
cafkiem... Demo 
startuje bezposrednio 
z CD. 

Klawiszologia: 

Naci§nij FI, by uzyskac help na ekranie. W pliku readme 
dokfadnie opisano funkcj? kazdego klawisza.... No ale w skrocie: 
Kursory ' - poruszanie si$ 
Shift ' - bieg 
E '-examine 
P '" - podnieS 
U 'uzyj, Vozmawia] 
Alt-X '-quit 

Wymagania: P-133,16MB, Wln95, SVGA (wskazane 2 Mb) DirectX 5.0 

/ 

BASS Masters Classic: 
Tournament Edition 
(Inland Productions) 

Macte ccbot? pobawid si?w 
lowienie ryb? to demko w petni 
Wem to zepewni. A co wi?cej jest 
w petni w grafice 3D, cb jest (w 
tymgatunku grerj zupelnq 
nowoAciq. 
Klawiszotogia: kursory, Shift, +/% 
1-7, klawisze U.S,W,C. (Poniewaz 
mamy mizernq wiedz? o 
wgdk&rstwie* nie oplsujemy ich 
znaozenia. Fanetyoy moczenia kija 
ns pewno sobie poredzq... a jsk 
nie, no to jest plik read.me; help 
tipsy w grze.. 1 Ale zasadniezo 
wystiarczy myszka.-. Demo zajmuje 
okolo 27 Mb, dost$pna jest tyiko 
opeja practice. 

W|«iA0«nia:FI33, \m, W1B0&, DirecIX 5, 
ew. rtteirar 

JetFlghter: Full Burn 
(Take 2) 

Demko symulatora Into 
sknyzowenego z nawalankq Ccala 
gierka jest na 4GD.J. Lojalnie 
ostrzegamy, ze demko jest bardzo 
kapryAne. a przed jego odpaleniem 
musicie przebrnqb przez 
konfigurowanie sprz?tu (joy mile 
wskazony, akceleratortez). Demo 
potrzebuje fcroch? ponsd 40 Mb na 
HDD 

Wpaganfa spnclowe: P-133,16 Mb Ram. 
SVGA, kills mmm< Wlmlnws'M. iw. 
accelerator. Ibi. 

KKnD 2^JKDKSSl|re 
(EAlMelbourne House) 

Ponownia wit a my w de mku 
KKND2. Wprawdzie zamiedciliimy 
je na Cover CD w poprzednim 
wydaniu CDA, ale cz?sc z Was 
mogla miec z nim problemy. 
Miejmy nadziej?, ze ta wersja 
(upgrade'owana...), z 3 
dost?pnymi misjami, nie sprawi 
tym razem zadnych problemdw... 
Przypomnijmy, ze jest to sequel 
dose krwistego RTSa. Pelna 
klawiszologia i przewodnik po grze 
w pliku read.me. Demko potrzebuje 
okolo 16 Mb na HDD. 
Klawiszologia: 
I Infantry menu 
V Vehicles menu 
C Constructibles 

menu 
P Aircraft menu 
B Buildings menu 
T Jowers menu 
W "TAfallsmenu 
M Multiplayer 

message 
S Stand Ground 
D Disperse (scatter) 
F Fight mode 
G Guard mode 

Wymagania: P133,16MB, Wln95, DirectX, 
karta muzyezna, SVGA. 

liumer 



Zawantosc Coven CD 

Lead Soldier 
(TTentertainment) 

Cos jakby Commandos Cspoko, spokoJ ale w konwencji Army Men czy Cannon Fodder. Pofqczenie symulacji zolnierzy z ambitn^ strzelaninq. Dowodzimy 
amerykanskimi zotnierzami w czasie II wojny swiatowej... Wprawdzie grafika jest dose taka (,dziecinna" ale zabawa - niezla. Do sterowania wystarezy myszka... 
Demko potrzebuje okolo 7 Mb na HDD. 

Wymagania: P75,16MB RAM, SVGA, karta muzyezna, Win95 

Total Annihilation: Battle Tactics 
(Cave dog) 

Total Annihilation: Battle Tactics ucieszy fanow RTS - a szczegolnie gry Total 
Annihilation (nawiasem mowige MUSICIE miec zainstalowang t? gr? by 
zainstalowac demo], Zestaw nowych misji zapewnia szybkq, dynamieznq 
zabaw? w serii kolejnych zadan. Nie trzeba godzinami siedziec nad kazdq 
misjQ... 

Wymagania: P100,16MB, Win95, DireclX 5.0, petna wersja Total Annihilation 

Leisure Suit Larry’s Casino 
(Sierra) 

Zwiedzcie jaskinie hazardu w 
towarzystwie pi?knych kobiet.,. i 
Larry’ego, ktorego nie trzeba 
przedstawiac milosnikom gier 
adventure. Blackjack, ruletka itp 
itd. W sumie fajna roz(g)rywka, 
jak ktos chce nawet w trybie on¬ 
line! Demko potrzebuje jakies 36 
Mb na HDD. 

Wymagania sprzetowe: P-90,16 Mb Ram, SVGA, karta muzyezna, Windows’95, DirectX 5.2 

Potski manager 
zuzla. Calkiem 
fajny - warto 
zagrac. Demko 
potrzebuje 
blisko 50 Mb 
na HDD, 
Polecamy! 
Niestety 
autorzy nie 
pokusili si? o 
jakqkolwiek 
instrukcj?, 
wi?c skazani 
jestescie na 
zmudne 
rozgryzanie tajemnic tego programs., 

Wymagania sprzetowe: Pentium, 16 Mb Ram, SVGA, karta muzyezna, Windows'95. 

European Air War 
(MlcroProse) 

Ooskonaly symulator walk samolotfiw w czasie II wo]ny swatowsj. Grafika 
zapiera dech. grywalnodfc sipga stratosfary Polecamy - nie tylko milosnikom 
symulacji. W demie macie dostyp do 2 mySliwcdw: Mustangs i FW190. w 
trybie Quick Mission. Zajmuje jakieS 21 Mb. Dokladne orndwlanio wszystkich 
Blementdw gry znajdziesz w ptiku read,me. A oto bardzo skrdcona 
klawiszologia: 

Kfawlszologla: 

Kursory - wiadomo 
b - hamulce (na ziemi) 
g - podwozle 
spaeja - ognia 
s • kolejna bred 
x - karabiny maszynowe 
c - dzlalka 
z - cala broh 
t - naslgpny wrbg 
CTRL-t - najbliiszy wrog 
ALT-M - mapa 
a - autopilot 
Tab - akceleracja czasu 
Alt-Tab - normalny uplyw czasu 
Att-b - sfcaezemy 
FI -F6 - kamery (takze z Slrlftem) 
Esc - quit 

wraietiu: rut Urn akeetezitora). rm ti nctieiiKueai. 3?M8. wiooa/at. svsn. tirti 
liisutim. lltetlX. 

X-Plane 
(Ikarus) 

Baaardzo rozbudowany 
symulator lotu (do wyboru 
rozmaite maszynyh Cos dla 
milosnikow programow 
typu Flight Simulator, 
Flight Unlimited itp. 
Mozesz nawet 
konstruowac wlasne 
maszyny! Demo zajmuje 27 Mb na HDD Uwaga: ustaw Windows w 
tryb 256 kolorow. Uwaga 2:gorqco polecamy lektur? instrukcji (i nie 
tylko) przed odpaleniem dema (jest w katalogu z grq). 

Wymagania sprzetowe: P-90,16 Mb Ram, SVGA, karta muzyezna, Windows’95, DirectX 
5.0 

Small Soldiers 
(DreamWorks) 

Ponownie cos pomi?dzy 
RTS, symulacji zotnierzy 
i strzelaninkq. Znow 
dowodzimy armiami 
plastikowych zolnierzy... 
Demko startuje 
bezposrednio z CD, 
Wszelkie informaeje o 
sterowaniu itp. - w 
pliku readme na cover 
CD. 

Wymagania sprzetowe: P-100,16 Mb Ram, SVGA, karta muzyezna, 
Windows’95. 

RGwniez ten RTS byl oalkiem 
niedowne omBwiany na lamach 
CDA. Przyporrrnijmy, ie bezuje 
fia ongi£ giofriym filmis sf, w 
kfcdrym komputer omalze nie 
wywoial 111 wajny Swistowep.. 
Demko zawiera po jednej misji 
m kazdq ?2 stron i jednq 
map? do gry mulfcipJayerowej. 
Klawlszoiogta itp. w pliku 
readme. Potrzebuje okolo 40 
Mb na HDO. 

rnmnir muiusmb RAM, wins, 
OlrcciX U 

WarGames 
m 

Insane Speedway 2 
(insane Works) 

Hunter. il'.i 



Zawartosc Cover CD 9 

Alphanatix 
(Zero Entertainment) 

Sympatyczna gierka l^ca elementy typowej gry zrsczflo&crowej Csterujemy 
kulk§ po ptenszy) z eJementemi gier logicznych [np. Scrabble). W sumie 
pro^cizna ale wci^ga. Sterowanie; kursory, spacja tzreszt^ jest wbudowany 
help w programie). Zajmuje troch? ponad 3 Mb, Instrukcja wewngtn gry. 

VVymaQania sprzatowe: 406.0 Mb Ram, SVGA, Windows' 

Speedy Blupi 
(Epsitec) 

Fajna 
zr^cznosciowka. 
Demko startuje 
bezposrednio z CD, 
zawiera misj? 
treningowq, jednq 
misj? wtrybie solo, 
jednq w multiplayer i 
(ograniczonq) 
mozliwosc edycji 
wtasnych misji. 

Klawiszologia: 

Kursory - wiadomo, poruszanie si? 
Ctrl - srfedni skok 
Ctrl+up - wysoki skok 
Ctrl+Down - maty skok 
Space bar - bron. 
Esc - pauza 
FI - help 
F2 - parametry gry 
F3 - save 
F4 - load 

Wvmagania: P1D0,16MB, Win95, DirectX 

f/f 

tA&M ft 'fWAOt fAOtfiQT 

Arcade Horse Racing 
(ZoroX Software) 

3Zabawmy si? w hazardzistow 
podczas konskich wyscigow 
(czemu nie?). Obstawiajcie konie 
Ctakze w rozmaitych 
kombinacjach: tripla itp - 
hazardzisci wiedzq o co biega) - 
a jest ich spory wybor.,. i 
obserwujcie wyscig. W grze 
dost^pne jest kilka rozmaitych trybow rozgrywki 
Demko zajmuje jakies 15 Mb na HDD. 

V/ymagania sprzetowe: P-133,6 Mb Ram, SVGA, karta muzyczna, Windows'95, DirectX 5.0 

ale to juz rozgryzcie sami. 

SolSuite 98 
(Treesoft) 

30 rozmaitych 
gier karcianych, 
bazujqcych na 
pasjansie. 
Potrzeba na to 
niewiele ponad 1 
Mb na HDD. 

Wymaganla 
sprzelowe: 466,8 mb 
Ram, SVGA, 
Window'95. 

Extras 

•Rozmaite theme-packi 
- np. Fortress, Gex itp. 

•Film [Apache Havoc] 
- przekopiuj go na HDD i uruchom. Zajmuje okoto 19 Mb na HDD. 

•Screen saver z X-files 
- po jego uruchomieniu z CD program przyst?puje do instalacji. 

•Bonus I 
- Tradycyjnie kupa rzeczy dla ambitniejszych: program antywirusowy, 

ikony, kursory, screen-savery, MIDI-muzyczki, drivery do joyow, 
theme-packi, tta pod W’95 itp. itd. Okolo 20 Mb. 

•Bonus II 
- Raj gracza: trainery, tipsy, save'y gier, dodatkowe levele, edytory, 
gra-niespodzianka, cos dla fanow RPG etc. Okoto 14 Mb. 

•Scena 
- Sporo stuffu z parties, modki czytelnikow CDA, polski mag, 

zaproszenie na Gravity 3 itp. itd. Jakies 37 Mb. 

•Quake Unreal Duke 
- Jazda obowiqzkowa dla mitosnikow tych gier: nowe levele, dodatki, 

konwersje, edytory, booty itp. Masa atrakcji! W sumie: 

prawie 30 mb. 

Uwaga: gdy pojawi si? okno ze sciezkg dost?pu, wpiszcie na poczqtku 
nazw? partycji, na ktorq ma si? rozpakowac dany program, np. c:/ 
bonus.dos. 

Programy 

•Polski nock 
- historia muzyki rockowej w Polsce 

•DirectX 5.2 PL 
- zainstaluj, by najnowsze dema chciaty dziatac! 

Shareware 

•DelphiZip 
- Menager ZIPow, polski produkt. 

•Windows Navigator 
- Kolejny polski program, odmiana Windows Commandera. 

•The Bat 
- Znowu cos dla fanow Internets .Internet e-mail client" - mowi to 

Warn cos? 

•FTP Voyager 
- Menager FTP-dw, przydatny dla internetowcow. 

Indeks dem: 

•AlphaNatix: Urban Legends 
edition 
‘Arcade Horse Racing 
•Bass Masters Classics 
-Castrol Honda Superbike 
‘World Champions 
EASTERN FRONT - PELNA 
WERSJA 
-European Air War 
'Game, Net & Match 
*Grlm Fandango 
-Insane Speedway 2 
•JetFighter: FullBum 

•KKND 2 Krossflre 
‘Lead Soldier 
•Leisure Suit Larry Casino 
•M.A.X. 2 
-Sensible Soccer ’96 
•Sin 
-Small Soldiers - Squad 
Commander 
-SolSulte 98 
•Speedy Blupi 
•Total Annihilation: Battle 
Tactics 
•Tribal Rage 
•WarGames 
•X-Plane 



Programy uzytkowe 

Hard w rozumie 
Miliard w kamputerze 
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Jerzy Poprawa Ale na szcz?scie kazdy z 
posiadaczy PC moze 
przezyc choc namiastk? 
tych emocji, 
uruchamiajqc program 
Miliard w rozumie, 

wydany przez PWN. Tytul mowi sam za 
siebie - jest to komputerowa wersja 
tego teleturnieju [choc nie do konca, o 
czym w dalszej cz?sci recenzji), W 
kazdym razie mozemy sprawdzic swq 
wiedz? w 5000 zadan z 20 dziedzin 
wiedzy. W programie wykorzystano 
ponad 3000 zdj?c, rysunkow, 
schematow, sekwencji audio oraz map, 
a ponadto BOO encyklopedycznych 
definicji - zatem rzadko kiedy 
natrafimy na powtarzajqce si? pytania. 
To niew^tpliwy plus tego programu. 

* r 
Aplikacji ta przeznaczona jest dla 
szerokiego grona odbiorcow - nie tylko 
dla teleturniejowych zawodowcow i 
tych, ktjrzy czytajq do poduszki 
losowo fvybrany tom encyklopedii 
PWN. E^wic si? mogq tez dzieci oraz 
ci, ktdrzy po prostu chcq pozytecznie 
sp?dzic;czas przy czyms ambitniejszym 
niz jakad kosmiczno-fantastyczna 
strzelarijna. Stqd konieczny byl podzial 
Miliarda... na kilka oddzielnych dzialow, 
zawierajqcych pytania o 
zrdznicqwanym poziomie trudnosci. 
Tak wt?c mamy tu nast?pujqce 

kategorfe; Zabawa, Teleturnsej, Nauka. 

Zabawa przeznaczona jest ewidentnie 
dla najmlodszych odbiorcow. Poziom 
trudnosci pytan ustalono tu raczej z 
myslq o odbiorcy ucz?szczajqcym do 
mlodszych klas szkoly podstawowej. 
Zagadki typu „czy przedstawione na 
ekranie zwierz? nalezy do: ssakow, 

L_ 
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zaa nasze odpowiedzi sq 

odpowiednio punktowane. 
No i naturalnie tu juz 
niejeden raz b?dziemy 
zmuszeni poprosic 
komputer o pomoc, 
poniewaz pytania wymagaj? 
naprawd? pokaznego 
zasobu wiedzy na 

najrozniejsze tematy, od A 
- jak astronomia, po T - jak 

Znak zapytania 
za woDNifc Kubui Puct 

WYNIK: IQ 

ptakow, ryb, gadow" nie powinny 
sprawic wi?kszych trudnosci nawet 
kilkulatkom. Naturalnie pytania nie 
ograniczaj? si? wylqcznie do 
wskazywania kursorem poprawnej 
odpowiedzi. Przyjdzie nam skladac 
puzzle, kompletowac do pary 
odpowednie karty (np. z rysunkiem i 

pasujqcym do niego podptsam). 
wrzucad do ,,tematycznych koszyktSw1’ 
odpowiednie ilustracje, wykredlad nie 
pasujqce do schematu rysunki, 
rozpoznawad fragmenty muzyki, 
uporzgctkowac wedle zadanych 
kryteridw (np. chronologicznieJ 

odpowiednie wydanenia, odgadywai- 
na podst, fragmqotdw 
encyklopedycznych hasel f nazw? 
danego obiektu etc. 

Jesli nie lubicie si? stresowad 
jegzamfnowaniem swego umyslu, a 

Tele turn tej - la cz$i jest najbardziej 
zblizona do pierwowzarij* co jednak nie 
oznacza, ze jest to Jotagraficftm" 
przenresienie oryginalnego teleturnieju 
na ekran monitora. Wszystko bowiem 

dzieje si? raczej „na motywach Miliard 
w rozumie". Oprdcz wymienionych 
wczedniej rodzajdw udzielania 
odpowiedzi, b?dziemy musieli takze 
wpisywac odpowiedzi na pytania, a 
skladanie puzzli odbywa si? na czas, 

technika [a takze: medycyna, muzyka, 
historia, film i teatr, chemia, sztuka, 
sport, religia. J. Niestety, komputer 
nie wyplaca nawet najskromniejszych 
wygranych... a szkoda, che che. 

chcecie poszerzyc swoj zasob wiedzy, 
Tadz? odwiedzic dzial Nauka. Mamy tu 
do dyspozycji wspomniane wczesniej 20 
dziedzin wiedzy, z ktorych mozemy 
.wybrad sobie dowolnq ilosc. Zasady 
przypominajq telewizyjnq wersj? 
teleturnieju - tyle tylko, ze komputer 
nie ocenia nas i nie limituje czasu 
wykonania zadan, co pozwala latwiej 
strawid gorycz porazki. No i sami 
mozemy ustalic dziedzin?, z ktdrej 
jestedmy odpytywani. 

Rtedli idzie o wrazenia dotyczqce 

realizacji Miliarda.,. Prawd? 
powiedziawszy uczucia mam mieszane... 
i to z przewagq negatywnych. 
Wszystko bowiem (mysl? tu gldwnie o 
grafice] zrobione jest starannie - ale 
tak, jakby program adresowany byl 
wylqcznie do najmlodszych. Ma to sens 
w dziale ..zabawa", ale nieco starszych 
zawodnikow moze razie jako infantylne. 

W sumie taka ocena jest mylna - lecz 
zderzenie takiej „bajkowej" grafiki z 

pytaniami, na ktorych mog? ..wywalic" 
si? studenci tuz przed magisterium, 

robi nieco dziwne wrazenie 

[przynajmniej na mnie). Ponadto - jak 
na program komputerowy - Miliard hie 

jest specjalnie multimedialny. 
Wi?kszosc pytan bazuje na 

statycznych planszach, rysunkach i 
zdj?ciach. Czasem trafi si? cos do 
postuchania - a az prosi si? tu o np. 
sekweneje filmowe. Szczegolnie w 
dziale „film i teatr" [noblesse oblige!). 
Zamiast moze i ladnych obrazkow i 
zdj?c, chcialbym np. obejrzec 
fragmenty Potopu czy chocby slynnych 
Dziadow z roku '68. Niestety - mimo 
dose skrupulatnych poszukiwan nie 
znalaztem tam ANI JEDNEJ sekwencji z 
filmu czy spektaklu teatralnego! 
Trudno mi to pojgc... No i nie 
ukrywam, ze gdyby w rol? narratora 
czy chocby lektora, wcielil si? Janusz 
Weiss, to wrazenia bylyby juz zupelnie 
inne. Specyficzny sposob prowadzenia 
teleturnieju przez pana Weissa tworzy 
jego niepowtarzalny klimat i brak tego 
charakterystycznego gfosu znaczqco 
utrudnia wczucie si? w rol?... 

Oprawa dzwi?kowa, choc staranna, 
rowniez nie jest silnq strong Miliarda... 
Fanfary rozlegajqce si? przy poprawnej 
odpowiedzi, czy efekt dzwi?kowy 

sygnalizujqcy blqd, szybko si? nudzq. 
Czy tak trudno byloby zdefiniowac po 
kilka takich, dobieranych losowo, 
sekwencji? W ogole nie pomyslano np. - 
o mozliwosci importu czy wydruku 
strony; jak si? wydaje, tworcy uwazali, 
iz nabywey wystarezy tylko 
odpowiadanie na pytania. Moze szukam 
dziury w calym, ale mozliwosc 
ingereneji w program [np. dobor 
fontow czy wyznaczenie limitu czasu na 
odpowiedzi itp. itd.) na pewno by 
nikomu nie zaszkodzila, a niewqtpliwie 
wielu sprawiloby to dodatkowq 
przyjemnodc. Interaktywnosc programu 

w roku 1998 nie powinna ograniczac 
si? do klikania rhyszq po ekranie, czyz 
nie? 

Podsumowujgc: Millard w rozumie w 
wersji komputerowej jest na pewno 
dobrym pomyslem. Jednak moim 
zdaniem jego realizacja stanowezo nie 
dordwnuje klasie pierwowzorowi i 
pozostawia po sobie wyrazne uczucie 
niedosytu. Osobidcie stanowezo wol? 

fACflB1 
Praducent: 
Vulcan/PWN 

1 Wymagania: 
PC-106/120 16 Mb Ram 

‘SVGA, karla muz Win'95,CPi£ 

Internet: tiup://m 

Dystrybuter: 
PWN 

pttA.com.pt 
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Programy uzytkowe 

Home, sweet home...] 

LV nzBsach Zimtiej Wojny dwi 
najiiBteiniejsze supermocanstwa m 
swlaEfo slaraly si; zdominowaC 
konkucante, zbroj^c sinponad laiarpw 
smiercloriosna rodzaje aajaowszej broai 
aiasawej zagtadir. Ostateczaie pojedynek 
ten ftpramhll do kataslnofy 
ijospodai'czoj byly Zwiqzek Radziecki, 
tizlgki czmiit Polska aiogla odzyskad 
ntepimtealoSc. Olbrzyaiie fuadasze, ktdre 
preeirastia badaaia i wdra2aaie 
projoklOw [iwlezEliiycIi Wojea", zostaty 
iileodwolatete uEopione i aiiaio lego, Zeto 
Male Dzlekjtym "ialcjatywom" 
czlowieS vvyliidowal aa Ksiyzycu oraz 
mam pozwlniglo technologie, ktore sg 
wykorzyalywane praklyczaie aa kazdyai 
poitifiiiiMd ludzkiej, jest to tylko 
uMbgs.ca mozaa byto osiqgaqfi. W 
kaZdym bydZpazte obecae rzqdy dalej 
dpaaniq wfasae badzety, wyciskajqc z 
nick lias? aa woko rozaaiiaaq 
'obrofiaDSfi" (jak szeroko, aie powiedzq 
podainikon Zadne raporty), jedaak 
siarsia sig pbwnlaz wspotpracowafi ze 
ssbq I iwQrzq spektakulafne projekty, 
ktAre angatujq umysty zwyklycb ladzi, 
dajqc ini aadziEjo, wiarp, poczacie 
nai’oSoweJ iluny iltf. 

wyglqda lozko w kosmosie, nie mdwiqc 
juz o tak "trudnych” sprawach jak 
defekacja w stanie niewazkosci (prawda, 
ze elegantsze siowko od siermi?znego 
sra***?). Z podobnego zatozenia wyszli 
goscie z Maris Multimedia i Piranha 
Interactive i w naszym imieniu udali si? 
do NASA. Dzi?ki tak fachowemu 
doradztwu powstal produkt tyle 
nietypowy, co interesujqcy, chociaz w 
moim przekonaniu skierowany raczej do 
osob, ktore szczegolnie interesuj? si? 
zagadnieniami lotow kosmicznych, a 
przede wszystkim koncepcjq stacji 
pozaziemskiej. 

W "kosmicznym" pudetku z wypuktym 
nadrukiem SKYBASE, sygnowanym logo 
NASA, znajduje si? ciemna plytka i 
oczywiscie karta rejestracyjna. Po 
zainstalowaniu programu pojawi si? 
interesujqcy pulpit, z poziomu ktorego 
dotrzemy do wszystkich dost?pnych w 
programie opcji. Mozemy posfuzyc si? 
tekstowym menu, ktore znajduje si? na 

tutaj wyczerpujqce 
informacje dotyczqce najwi?kszych 
swiatowych, kosmicznych osrodkow 
badawczych. Obok mapki i kilogramow 
tekstu, b?dq to rowniez swietne 
fotografie, jak rowniez krotkie 
sekwencje filmowe [mozemy np. 
obejrzec start wahadtowca widziany 
okiem kamery znajdujqcej si? w 
wewnqtrz). Musicie rowniez koniecznie 

Takim ambitnym dzielem ma 
bye staeja kosmiezna, ktora 
powstaje dzi?ki wspolpracy 
NASA (Stany Zjednoczone), 
RSA CRosja] ,CSA (Kanada), 
ESA (Europe), NASDA 

(Japonia) oraz innych ageneji 
kosmicznych. Plany zaktadajq, ze w 
2003 roku Space Station stanie si? juz 
w pelni sprawnq, kompletnq jednostkq 
badawcz?, w ktorej pracowac b?dzie 
kilkuosobowa grupa astronautow. Po co 
o tym wszystkim pisz?? Chociaz 
wi?kszosc z Czytelnikow nie zdqzy 
skoriezye szkdl i zdobyc uprawnien do 
prowadzenia kosmieznego wahadfowca, 
pewnie kazdy jednak chciatby si? pobujac 
w takim domku, a przynajmniej zajrzec 
przez okienko. Mdwiqc juz catkiem serio, 
na pewno zastanawialiscie si? kiedys, 
jak kosmonauci spozywajq positki lub jak 

belce lub uaktywnid okreslony modul, 
zaznaczajqc myszkq podswietlony 
element. Wbrew pozorom program ma 
bardzo prostq i przejrzystq struktur?, a 
jak si? szybko przekonatem, jego funkcje 
sq mocno ograniezone. Wlasciwie jest 
on zaledwie poglqdowym narz?dziem, 
dzi?ki ktoremu mozemy przyjrzec si? 
stacji kosmieznej a pona’dto samodzielnie 
sprobowad "ztozyc" space station z 
gotowych modulow. Skybase jest wi?c 
raczej specyficznq, multimedialnq mini- 
encyklopediq operujqcq haslami w 
bardzo wpskim, specjalistycznym 
zakresie. 

Na panelu Mission Control znajduje si? 
kilka ciekawych miejsc, ktore dost?pne 
sq wylqcznie z tego poziomu. Pierwszym 
z nich jest Launch Sites. Znajdziecie 

odwiedzid ISS 
Introducion, gdzie 
obejrzycie krotki film 
przedstawiajgcy genez? 
pomyslu, jak rowniez poszczegolne kroki, 

ktore muszq 
wykonac 
ch?tni do 
wybudowania 
wlasnej stacji. 
Nieco inn? 
funkcj? ma 
Module 
Information. 
Jest to 
oczywiscie 
szczegolowy 
opis kazdego 
z czterdziestu 
modulow 
stacji 
kosmieznej. 
Powyzej okna 

tekstowego znajduje si? trdjwymiarowy 
model danego urzqdzenia. Mozemy 
oczywiscie dowolnie obracac go wokol 
osi poziomej. Mozliwe jest rowniez 
uaktywnienie diagramu, gdzie ponadto 
znajdq si? podstawowe dane o 
wymiarach urzqdzenia oraz bardziej 
obrazowe porownanie, czyli sylwefcka 
czlowieka obok, 
Kolejne crekawostki odnajdziecie w 
Launcher Information. W fcatalogu tym 
umreszczono npardzi^ znane typy 
nap?dow rakietowych i wahadfowedw, 
Poprzez modele historyeznego juz 
Burana i Energii (wahadlowiec rosyjski 
byl odpowiedziq na amerykadskte 
konstrukcje tego typo, polectal jednak 
tylko raz: w 1988 roku), az po 

J 
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minut) lub obejrzec ggbie zdj?cia 
satelitarne Ziemi sprzed kilku minut. 
Dost?p do sieci jest wi?c zdecydowanie 
wskazany. 

Skybase jest na tyle nietypowq pozycjq, 
ze trudno do konca ocenic jej wartosc. 
Dla Gorgiasza, starozytnego sofisty- 
filozofa, istnieje tyle sposobow widzenia, 
czyli rzeczywistosci, co patrzqcych, 
kazdy wi?c postnzega wylqcznie 
subiektywnie. Mbja subiektywna ocena 
nie ma wi?c wi?kszego znaczenia... dla 
Was. Musicie sami^popatrzec... ■ 

Producent: 
Maris Multimedia 

Wymagania: 
PW 16 MBHAM4)tCD 
ROM Windows 35 

Dystrybutor: 
Piranha Interactive 
lei. 602 491-0500 

utrudnione. 
Innych 

konsekwencji nie 
przewidziano i nawet 
jezeli nie zamontujecie 
swiatfoczulych ogniw, i 
ktorych stacja uzyskuje 
energy, nie si? me 
stanie. Po zmontowaniu 

□biektow mozemy 
sycic ocz?ta 

gotowq 
staejq 

orbitalnq, 
Mozecie 

skoro jest to jedynie bitmapa i zadnego 
ze sprzptow nie da si? w jakikolwiek 
sposob uzyc, Nawet kilka takich 
"drobnostek" poprawiloby znaeznie moje 
samopoczucie, ale niestety nie ma 
zadnej. Wyglqdalo wi?c to tak, ze 
przesuwalem si? po kolejnych sekcjach 
staeji, przeczytalem tabliezki 
"pnzyezepione do eksponatow" i 
grzeeznie pozegnalem si? ze Skybase. 
Po prostu nie ,ma nic wi?cej do robienia, 
a poniewaz program nie jest bardzo 
rozbudowany, po dwoch dniach poznacie 
go doktadnie i w calosci. Co potem ? 
Mozecie odlozyc na polk?, 

Grafika jest ladna, ale juz sposob 
prezentaeji przedpotopowy, Kiedy 
zdecydujesz si? na ruch do przodu, 
nastqpi najpierw zapikselowane 
zblizenie, a dopiero potem natozony 
zostanie wlasciwy obrazek. Obraz 
przesuwa si? skokami (po bitmapee], co 
raezej nie kojarzy si? z niewazkosciq. T? 
zresztq podkreslono wr?cz 
humorystyeznie. Patrz? na plaski 
obrazek i widz?, ze jakies urzqdzenie wisi 
"efektownie" zawieszone w powietrzu. 
Bez komentarza. 
Coz, ostateeznie moje wqtpliwosci 
niczego wlasciwie nie przesqdzajq, bo 
Skybase od poczqtku mial bye jedynie 
programem umozliwiajqcym zapoznanie 
si? z projektem ISS i niezym wi?cej. 
Jezeli mielibysmy rozpatrywac go 
jedynie w takich kategoriach, to ocena 
jest zdecydowanie pozytywna. Musz? 
rowniez dodac, ze z poziomu programu 
mozna polqczyc si? bezposrednio ze 
strong Skybase, gdzie zatopicie si? na 
cate miesiqce! Kontakt z serwerami 
NASA, ESA, NASDA, to po prostu 
tysiqce stron zwiqzanych z tematem i 
nie tylko, Mozecie np. zobaezye na zywo 
(uj?cia z trzech kamer], jak powstaje 
kolejny modut ISS (zdj?cia z fabryki 
NASA sq odswiezane co pi?tnascie 

najnowszy, prototypowy X-33 
wyprodukowany na kontrakeie NASA 
przez koncern Lockheed-Martin, 
Ostatniq pozycjq, do ktorej mozecie 
dotrzec wylqcznie z poziomu Mission 
Control, jest ISS Handbook, gdzie 
odnajdziecie po prostu wszelkie istotne 
Snformacje zwiqzane z projektem ISS 
(International Space Ration). Dowiecie 
si? wszystkiego o przyszlej funkcji staeji, 
mozliwosciach jej roznorodnego 
wykorzystania, jak rowniez o 
zagrozeniach czy historii calego 
przedsipwzipcia, Okazuje si? npr ze 
pierwszq stacja kosmiezna znalazla si? 
na orbicie juz w 1971 roku i byla to 
jednostkaj ra(togkfljg|uL|WJSZg 
amerykaniesumie^cili ns orbicie wtaq 
scaci?; Lisikytab, fisfomrflBt plerwszy 
powazny ppojekt staeji bfdBwczej 

?r pDnojwie Rbsjanle mi $wojq 
staejq MrrffiSBSJl Mir czyli Pofoj, 
Pc ywi^cie;w pro gratae MBjdziecie 
informad? na w^nfenione terjpty 
maeznie bardarirfrozwiniqte, 
bar Ho duia imiych. o kedrych 
(cfllrtbo zregzfcq) nie 

p-zygj 

SR] 
kudH 
niwvi 
r taizowany 

fBwildep sklafla'S^fUIRti ol 
Sjpfralne miejsce zajmuje oczywiscie 
Bp a stacja. Jezeli klikni?cie na niej 

l^vdskiem myszy, b?dziecie mogli 
^wolnie jq obracac, dost?pny jest 
Tpwniez precyzyjny zoom. Czterdziesci 

pmodulow dost?pnych w menu ma 
Coczywiscie bardzo roznorodne funkcje i 

fAeznaczenia; W Module Information 
5 ^'^jdziecj^.wvczgrpdacv bois' 

obserwowac 
pod kazdym 
dowolnym kqtem 
"Wasze dzielo'1. 
Znaeznie 
ciekawiej jednak 
b?dzie zajrzec 
do srodka (Go . j 
mside), . 
Poslugujqc si? I 
kursorern mtfszy 

nam oglqdad si? w dowolnq 
mozemy w?drowac po 

poszczegolnych segmentach staeji [biala 
strzalka symbolizuje, ze mozemy 
wyjfeona.f jaki£ ruch). Niestety 
mozliwoSci ggnetraeji pomieszczeri sq 
do£d oyraniezone. Wyglqcto to troch? 
jak spacer po iiiMi Njt}^ wszystko 
mamy jJoii r?kq, sle mezeyo nmjipzna 
dotknqc czy ifzyfi. deleft co^ Was 
zainteresuje (np. jakal dztwna pi 
dcianie), dowiecie si? czegoi' tyll 
wtedy, gdy pojawi si? specjalny kurl 
(znak zapytania). W innym wypadku 
mozecie sobie jedynie fantazjowad. Z 
kolei w miejscach, gdzie przewidziano 
jakqS reakcj?, pojawi si? niewielkie 
jfcienko komentujqce dzialanie danego 

[qdzenia, Brakuje tu po prostu chocby 
jmka interakcjL Co z tego, ze mozesz 
Jajned sobie fajnq, kosmieznq kuchni?, 

pJhbc'ie stacf?, smf 
Kkonacle si? ze,pra 
po me| poruszad, a 
iej jest to delikatme 

VX 

Dryden Might Research Center EC97-1 6 5- 1 49 Photographed 16JUL1997 

jjMjup plicun of prydnn rfes^arch aircraft (NASA/Tony |,andni) 
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ilaste of Japan 
Smak egzotyki 

Japonia... dalehi zamoi'ski kraj o 

bscynsj^cej kuinirze. Dziwny, odlegty, 

niezPBZoniialy, pelen luilzi o 

sieractiMiych twsrzach oNraszonych 

upnzejmym u^miectiem. Knaj, i kldreyo 

zawpdrowaty tlo nas magnelowidy, 

tejewizory i inna elektronika, Godzilla, 

manga... Kraj, o kttryni i 

wszyscy z Was styszeli ale o Idorp 

Mnopowieilzieccoswiecejniz fylko 

ogolnihi (i lo dose czijslo latszywe). 
fifijlERZY PQPRAWA Tych, ktorych fascynuje 

Japonia [a w szczegolnosci 
jej kultura we wszelakich 
aspektach], powinien 
zaciekawic 
dwukompaktowy program 

Europressu o nazwie „A Taste of 
Japan". Mozna go potraktowac jako 
dose specyficzny przewodnik po 
kulturze Nipponu, Czemu dpdd 

specyficzny? Otoz caty pierwszy CD 
poswi?cony jest tylko i wylqcznie 

japonskiej kuchni. Zrasztqfca zbyt 

szumnie powiedziane. Gbpdzi tu o 
JEDNO (slownie: jedno) itenie - czyli 

sushi.. Co to jest i cze'mtpa jego 
omowienie potrzeba az jedaega 
kompaktu, wyjasni? za chwilgTeraz 
jednak omowimy zawartosc drugiego 
CD. Ow ucieszy tych, ktdrycNjp 
interesuje japonska kultugafPbdzielony 
jest na dwa glowne^dziafy. General 

Information tordflSc' skrotowe 
kompendium wiedzy o Japonii. 
Dowiemy si? o jej historii, polozeniu 
geografieznym, klimacie, gospodarce i 
religii. Podane informaeje sq raezej 

sporzqdzaniB 
sushi urdsl do 
rangi... not co tu 
kryd - sztukl Z 
czego sklada si? 

teushi? Ot 6i jest 
to poreje 

skqpe, ale wystarezq by mre'djakie 
takie poj?cie o omawianym 
zagadnieniu. 

Japan. I Lutaj wszyscy, ktdrzy 

Fascynujq si? starymi japofiskimi 
eer'emonla'mi tparzenm herbaty, 
fkebana - czyli artystyezne ukfadnie 

kwietnych kompozycjt origami'* 
sztuka tworzenia rozmateych 

przedmiotdw z papteru, kaltgrafia 
itp.) poczujq si? jak w raju. Nie do^d, 

ze te ceremonie omowiofm 
►szczegdlowo, doslownie krok po 

kroku (jaknp, 
ceremonial picla 
herbaty] to na 

dodatek 
ziiustrowano 
masq zdj?c i 
sekweneji video, 
plus oczywiscie 

pr^y f,ym i blugo&ci Ico-to 
wszystko? - zapyta rozczarowany 
ezytelnik, Tek( zassdniezo to wszystko. 

Problem w tynvie-aby zrobic dobre 
sushi nelezy prgdtem terminowac 

dobrych par? lot pod okiem mistrza 
(kuchmistrz spqnfqdznjqcy sushi musi 
mied specjalny certyfikatL Japonczycy 
ceniq bowiem prostot? - ale 

wycyzelowanq da tak perfekcyjnej 
gf?bi, ze aby jq osiqgnqc trzeba 

naprawd? poswi?cic na cwiczenia 
mas? zycie. Niestety prawdziwe sushi, 

wykonane wedle-wszystkich zasad 
sztgki, (sprzedawane zawsze Hw 
(Jekietach" po 2. poniewai tyle mozna 
byto dostac za dawny odpowiednik 
japoiiskiego grosza) mozna zjedc chyba 
tylko w Warszawie w jednej z 
japonskich restauraeji, za dose 
kosmieznq - jak na kieszen 
przeci?tnego Polaka - ilosc zlotowek. 
Poniewaz nie kazdy mieszka w 

Warszawie i nie 
kazdego stac na 

taki kulinarny raj, 

mm 
ewentualnie 
przyrzqdzic sobie 
to danie 

'.yvfesno^cznie, 
:%prawdzte nie 

przez 
dziale 

Ml' -.Hi 

Czym jast sushi? 

Trudno znaleft 
ci§ euroflEI 
powiednik tej 

potrawy. 
Powiedzmy, ze 
jest to dawny 
japonski fast- 
food, ktory ongis 
byt pozywieniem 
biedakow, a z 
biegiem lat 

specjalnie spreparowanego ryzu 
okreslonego gatunku, tworzqca cos w 
rod|ajuMkariapki. T? porcj^yoklada si?,.. 
no praktyeznie czym)k®zamarzy - 

ilosc kombinaeji jest nieskonezona. 
Powiedzmy, ze np. polozymy,ha*hiej 
plasterek surowej ryby zmacerowanej 
wczesniej w odpowiedniej zalewie, 
mazniemy odrobionq zielonego chrzanu 
i owiniemy wszystko pasemkiem 
jadalnego wodorostu. Po czym 
unosimy do ust, by przefknqc wszystko 
w jednym - dwoch k?sach, mruczqc 

gwarantuj?, ze 
efekt smakowo- 
wizualny (bo 
sushi ma cieszyc 
nie tylko usta ale 
i oezy] b?dzie 
zadowalajqcy - 

lecz sprobowad zawsze mozna, 

I po to wtasnie; jest pierwszy CD, 
Znajdziecie tam wszystko, co 
powmniScie wiedzied na temat sushi, 
Igcznie z Ijstq skladnikdw i dokfadnymi 
przepisami na dziasiqcki odmian tego 
dania, czy chodby szciagdfowymi 
opisami przyrzqdzania roztpaiLych 
dodatkdw. ktdrymi lidekorujemy 
potraw?. Jesli lubicie np, kuchni? 

A jak wyglqda program jakd cafoSd? 

Ogdlnie sympatyeznie, Jest prosty w 
obsiudze, odpowiednio multimedialny, 
jak na niziutkie wymagenia sprz?towe 
(japonska muzyka w tie,., tla tez 
zreszt^ ladne zdj^cm. sekweneje 
wideo, narraeja). Mowiqc krdtko - 
powinien si? spodobac tym wszystkim, 
ktorych fascynuje Wschod... i lubiq 
dobrze zjesc. ■ 

Wymagania: 
mm,m2, mi 
harts row. 

Producent: 
Europress 

Dystrybutor: 
Europress 
leH0044) 1625 859444 

Internet4. hllp://www europress.co.uk 
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DD K 
vvww.ei pLiinnd 

Stownik j^zyka 
angielskiego 

^ na ptycie CD-ROM 
lub DVD-ROM 

199 zt. 

Zestaw kursow 
LANGMaster PACK 
Poziom Beginner 
4 x CD-ROM 

199 zt. 

Zestaw kursow 
LANGMaster Pack 
Poziom Elementary 
4 x CD-ROM 

199 zt. 

199 zt. 

299 zt. 

Stownik 
+ zestaw kursow 
LANGMaster Kit 
Poziom Elementary 
5 x CD-ROM 

299 zt. 

299 zt. 

Zestaw kursow 
LANGMaster Pack 
Poziom Intermediate 
4 x CD-ROM 

Stownik 
+ zestaw kursow 
LANGMaster Kit 
Poziom Beginner 
5 x CD-ROM 

Stownik 
+ zestaw kursow 
LANGMaster Kit 
Poziom Intermediate 
5 x CD-ROM 

WEbsja’- 

Laureat wielu prestizowych nagrod i wyroznien 

LANGMaster jest catkowicie unikalnym, interaktywnym i multimedialnym systemem do nauki 
j^zyka angielskiego z wykorzystaniem komputera PC. Program bazuje na nowoczesnych meto- 
dach dydaktycznych, umozliwia osobie ucz^cej si$ poszerzanie stownictwa, cwiczenie prawi- 
dtowej wymowy i zrozumienia j^zyka mowionego - wszystko w najbardziej efektywny sposob! 

Stownik LANGMaster Collins COBUILD Student's Dictionary 
- oparty na Banku J^zyka Angielskiego zawierajqcego 250 min stow 
- 283 000 nagranych stow, 50 godzin nagran, 40 000 haset, 

30 000 przyktadow 
- wszystkie hasta czytane przez rodowitych lektorow angielskich 
- uwagi gramatyczne, przyktady, odmiany i formy pochodne, 

wyjasnienia, wyrazenia 
- wyszukiwanie poprzez hasto, forme gramatycznq lub wyrazenie 

Teraz juz takze na 

Kursy LANGMaster: 435 000 nagranych stow, 83 godziny nagran, 
1 065 cwiczeri, 5 100 ilustracji, 152 000 stow bezposrednio pot^czonych ze stownikiem 
- multimedialne wersje ksi^zek serii READERS wydawnictwa Heinemann 
- wszystkie teksty udzwi^kowione przez angielskich lektorow w studiach nagraniowych w Anglii 
- wspofpraca ze stownikiem 

Cwiczenie prawidtowej wymowy 
Dostosowywanie tempa nauki do indywidualnych mozliwosci ucznia 
Metoda RE-WISE przeznaczona do nauki i utrwalania nowych stow i fraz 
Przyjazny, czytelny oraz tatwy w obstudze interfejs 
Dostepna wersja sieciowa systemu oraz OEM 
Lokalizacja w 17 j^zykach 

n nas*yItl 
Z°Sirie re"’1 

Dystrybucja: 

TCH 

TCH Warszawa 
tel.: (022) 646 00 33 

(022) 48 71 72 

http://www.tch,com.pi 

ARD-SOFT Warszawa 
tel.: (022) 863 22 59 

(022) 863 79 56 

EXE Wroctaw 
tel,: (071) 353 70 02 

(071) 353 70 06 

g * <y o 
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DIRECT SALES MICROCOMPUTER 

SPRZEDAZ 
BEZPOSREDNIA 
http://www.ffcomp.com.pl 

tel. (0-33) 18-55-99 

fax. (0-33) 18-40-00 

Sklepy Vobis 
na terenie 

catego kraju 

Heinemann 
Produkcja w Polsce: 
DD KOMPUTERY - EPA Polska • ul. 11 Listopada 85, 26-600 Radom 

tel./fax: (0 48) 360 80 91,442 36 • e-mail: ddkomp@epaonline com 
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emia, Wyprawa do wnetiza planety 
dwi at we wn^tnzu kali,*. 

piiiiiflijiliie prnp/.ycje, If tee iioofi 

S|p f yiiswiiliilwa Spites Pascal 
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llppzv. Co niekawe, fiteiiiiesiie 
fflMi 
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iffilS-'Jioieiiia i wyteDBis, pnpipB 
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Jacek Smolinski Podobnie miafa si? kwestia 
oceny poszczegolnych 
czlonow serii 
encyklopedycznych 
publikacji multimedialnych, 
opatrzonej wspolnym 

znakiem - Nowe Horyzonty. Ot, po 
prostu co jakis czas spadala na czyjes 
biurko kolejna cz?sc tej „wielkiej 
encyklopedii”, ten ktos recenzowal j?, 
zachwycal si? (w bardziej lub mniej 
umiarkowany sposob) i... oczekiwal 
kolejnej, No i coz w tym dziwnego? 
Ano nic, Lub prawie nic, gdyz warto 
dodac, ze proces ten powtarza si? w 
kompletnie niezmienionej formie juz od 
dfuzszego czasu. Ten ostatni 
natomiast ma w zwyczaju razno 
umykad i - niestety - delikatnie, acz 
stanowczo wywierac wpfyw na 
oceniane przez nas produkty. 

Zacznijmy jednak od poczqtku. Ten zad 
- tak jak zwykle bywa w przypadku 
wielu wydarzeri absdufcnie 
nadzwyezajnycft - byt.,. najzupetniej 
zwyczajny: po prostu otrzymalem do 
r?k wtasnycti, w celu dokfadnego 
zapoznania si? i rownie doktadnego 
zrecenzowania, egzemplarz kolejnej 
odslony Nowych Horyzontow, 
zatytutowany: Ztemia, Wyprawa do 
wn?trza pianety. Jako zas, ze 
stosunkowo niedawno zmagalem si? z 
inn? (konkurencyjn?) publikacji na ten 
wtasnie temat (mysl? tu o Budowie i 
Ewolucji Ziemi „ulokowanej” w 

lipcowym numerze CD-Action] ;i dzi?ki 
temu dysponuj?c od powied nim.‘ 

pondjwnawczym nieL 
wspominajqc juz nawet, ze pozytywnie 

[n ast ro ii^ ninj ejs am ^wy raz hde • 
lawzuj? o yj d o j d o r o^kuTjiile s’L 

z«a3aie!nii i m aria 

obrazu Cktory nalezatoby raczej 
okreslac mianem .obrazka11) 
wlasciwie nie s? niczym 
szczegolnym w programach 
edukacyjnych - do tego stopnia 
ze przyzwyczaitem si? juz do 
zmian z moich 1024 na 768 na 
nizsze rozdzielczosci (choc 
wielkosc „kropek” w tym 

najnizszym systemowym za 
kazdym razem dokonuje bez 
mala' mordu na moich; 
pczach. J, ale widokczastek 
siarki i ogromnymi jak kasetony 
(przesadzam) ZIELONYMI 
punkciorami sprawil|ze,i 

Dorling 
Kindersley i Optimusa 
razno zabralem si? do pracy, Co 
prawda podczas instalacji 
przypomnialem sobie, jak to jeden z 
redaktorow, ktdry nieco wczesniej 
otrzymaf Ziemi?.., zalil si?, ze za nic 
nie moze jej odpalic. Wszystkim 
czego dokonaf podczas prob byla - 
jak to uj?t - „aktywacja 
windowsowego niebieskiego screen 
savera”, a i to nie tylko na 
komputerze wfasnym ate i sgsiednim, 
Lecz nie przejqtem si? tym, uznajqc iz 

ja w razie potrzeby dam sobie rad?- 
A jednak! Jednak mi a I on - co w tej 
chwili mog? w miar? autorytarnie 
stwierdzic - w pewnym stopniu 
racj?: u mnie Ziemia wprawdzie 
uruchomita si?, ate przez caly czas 

jej uzytkowania tio „marszczyfo si?” 
nieco (podczas odtwarzania filmdw), 
a i przydarzat si? jej co pewientzasi 
zgon, na ktorego permanentnosc^ 
pomagat jedynie brutalnyjresetj 
komputera. 

ustach pojawita mi siftpiaTia: 
Czy w Dorling nie wiedzl^'ze juz 

kompletnie nie dajqcych jej obrazu jako 
multimedialnego-encyklopedycznego- 
kompendium-wiedzy-na-temat 
(uwielbiam ten zwrot 
frazeologiczny...!). Ona zas sama 
jest,,, jest po prostu niezla. Czy tez - 
co z koniecznosci zachowywania 
koniecznego obiektywizmu b?dzie 
znacznie bardziej odpowiednie: 
niezupelnie zla, Oczywiscie nie mozna 
zapomniec przy tym, ze zdj?cia nosz? 
na sobie znami? tych nieszcz?snych 
tajraniczen i niestety nie s? zbyt 

Trazne, a i pokrewne im animacje 
Toby zrobic si? lepiej, tak by byto 

:liwe oglqdanie ich z idealn? 
miiiEDscig (co w ich akurat przypadku. 
iregtTraczej wymagane], a nie w trybie 

Jednak i w przeciqgu tych okresdw, 
przyjmijmy: „bezawaryjnej,! pracy 
usmiech ukontentowania diugo nie 
chciat powrocic na moj? twarz... 
Przyczyny tego byly zas nadzwyczaj 
ktarowne: po prostu.nie: podobato mi 
si? to, co pojawiato si? na ekranie 
monitora. Oto bowiem, zgodnie z 
polityk? wydawnicz? Dorling 
Kindersley obraz, w jakim 
prezentowane jest plwn?trzeN Ziemi 
zostal zaw?zony do rozdzielczosci 
640 (w poziomie) i 480 (w pioniel 
pixeli oraz - co gorsza! - stlamszony 
do zaledwie 256 kolorow! Niby nic, 
prawda? A jednak! Same wymiary 

od jakiegos 
czasu istniej? 
karty 
umozliwiajqce 
wydwietlanie 
wi?kszej palety 
barw? A tak 
kompletnie 
nawiasem 
mdwi?c zdarzalo 
mi si? widziec 
grafiki w 256- 
ciu kolorach i 
Ikac z zachwytu; 

| CQTOJU6T 
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«M 
w tym zas przypadku sprawiaj? one 
wrazenie czegod znacznie bardziej 
barwnego i na sit? upchanego w tej 
skromnej „przestrzeni,J. 

No ale dosyc juz o utrudnieniach w 
kwestiach wprawdzie zwiqzanych z 
Ziemi?,,, jako programem, ale 

slide-show z pr?dkodci? 2 klatek na 
sekund?, (Mysl? tu o filmie 
obrazujqcym rozchodzenie si? fal 
poprzecznych, podluznych i 
powierzchniowych podczas trz?sien 
ziemi). Podobnie zreszt? maj? si? 
„animowane,! efekty uruchomtensa 
niektdrych machin (o czym juz za 
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M86DX/33, 8 MB RAM (12 
:dla Win'95), karra muz 

moment] - ot, dla przykladu obrot 
podstawy „Narodzin Ziemi" sklada si? 
z pi?ciu [wraz z pocz?tkow? i finalnq] 
klatek. Az dziw, ze powstrzymuj? si? 

od komentarza,.. 

...Zdaje si? jednak, ze nie o tym 
mialem pisac. A wi?c dobrze - Ziemia, 
Wyprawa do wnptrza planety sw? 
form? nie odbiega od pozostalych 

programdw i sei'ii Nowych 
Horyzontdw, Tak bowiem w rum jak i 

nich akcja [ze uzyj? tego nie 
najszcz?sliwiej dobranego slowal 
rozgrywa si? w wistkiej sali muzeum 
(scislej: podziemiach wielkiego 
muzeum, na ktore skladaj? si? koiejne 
odslony czqctkowych encyklopedii) 
mieszczacej si? - bardzo odpowiednio i 
klimatycznie - w piwnicach tegoz 
wirtualnego budynku. Jej (tak sali jak i 
czesc-i) przestrzen z kolei wypejmaj? 
pogrupowane tematycznie tablice i 
rozmieszczone w.oszklonych gablotach 
niezwykle okazy.tychipodziem.pych. 
:;karbdw; jakimimajogol zajmujejsi 

wiasn i t, geo iod vsl i 
.rn re n i i^jac irefriy^fCcnoc^ 

iubiienskre cdd^aMgeMii 
oszklmieiZ ds^okg^i[5a5|QGip Bsi tifcicej posrodku- muzeum potrati? i - 

KM . ni^-- 
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A j&Hi: me dane mi b?dzie zaj?d si? 

J3«nq informacyjnq warstw? Ziemi,.. I 
'yiti bowiem momencie cisn? si? na 

uyfce^lowa dezaprobaty, jaka zaczyna 
■dgm/ac rol? odczucia dominuj?cego 

podczas przemieszczania si? po owej 

Jrtadnej ekspozycji. Sekwencja ruchu 
buwmmmzy chociazby obracanie si? w 
ftffejsfiffl to wprawdzie plynne 

.rdcenie kamery", jednak - co 
toialnle niszczy pozytywny efekt 

'■e^Tiie widdczna jest wowczas linia 
: 1 dzifllu pomi?dzy,.. kompletnie 

1 - i/mi ekranami, Niejasne? Juz 
"Tif-lam: otoz efekt ten przypomina 

k ni?cie wzroku z jednego obrazka 
onowJnatkrrysunkowej na nast?pny... 
■ '-Tn; interaktywny komiks. 

: ;(';;gc zaEdo scistej tresci 

^ ! ■•Aiope'dii: dane, owszem; jest ich 

lecz i wcale nieduzo! Calosc 
2c si? bowiem wopisach (trzeba 
P' vzr.hd: rzetelnych] do 

'tjr 'eszczonych na muzealnych polkach 
:’f 'Ektow i paronastoma hyperlinkamL 
;7 tym przypadku, jak si? wydaje, 

rJ^::% si? zrobic to lepiej: w przypadku 

j^3^- uzupelniajqcych razi kompletny 
L1r3* ifustracji - pozostaje jedynie 
c,!'VSty tekst i ewentualnie koiejne 

Co gorsza, praktycznie nie 
s!VChac rowniez lektorow! Ich glos 

pojawia si? jedynie wowczas, gdy 
niezb?dne staje si? wyjasnienie 
niejasnych filmow czy animacji. Trzeba 
jednak przy tym przyznac, ze kiedy juz 
zaistniej?, wyraznie slyszalny jest 
czysty profesjonalizm - gloski hiemal ze 
stukiem wskakuj? na wfasciwe 
miejsce, przy czym mowa nie sprawia 
niemilego wrazenia sztucznej czy 
wymuszonej. Zatem - troszeczk? jakby, , 
dla odmiany - brawo! 

W maim przekonanlu rfomuz 
wspomniane juz „maszyny" do 
wywolywania i obrazowania katastrof 
zwi?zanych z dziedzin? nauki, 
postawion? w tym przypadku na 
piedestale nie poprawiajq ogolnego - 
nie da si? ukryc - raczej mizernego 
obrazu calosci. W pierwszej chwili 
wr?cz zaiskrzylem si? na mysl o tym, 
ze b?d? mogl wysadzac ..wlasne" 
wulkany czy zrownywac z ziemi? 
miastozapomoc? wywotanych.prze'ze1 
mnie wstrz?sow powierzchhi;??'jednak 

juz w chwil? pozniej, po zapoznamu si?- 
ze zwiqzanymi' z nimi ograniczeniamt, p 
mina mocno mi zrzedla. Oto bowiem v‘ MM 
jak moze wygl?dac to „moje" 
trz?sienie ziemi: dwie wartosci 
magnitudy (sify mierzonej w stopniach 

itera], dwie ogniska [qfebdkgsc 
srodka"] i - jakze by inaczej wdwie 

odlegtosci epicentrum od miasta, tco? 
Te-kilka kombinacji oraz zwiqzany z'nim'i 
animowany efekt (b?dz (ego brak w 
przypadku zbyt wielkiej odleglosci, albo 
zbyt malej mocy wstrzqsu) ma 

' wystarczyc?! Nieco.tylko lepiej 
prezentuje si? .wulkanotwor11: stopnie 

I objptpsci, lepkosci lawy i zawartosci 
gazu s? bowiem az.,, trzy. 

' Eiementacna znajomosc matematyki 
|?fi?wystfrcza jednak,.aby poprawnie 
objjczyc ilosc kombinacji. Tych bowiem 
jest (wliczajgc oczywiscie brak erupcji) 

Nie ukrvwam,zatem^zejedvrivm 
elementem Ziemi.*■ ywolaI 

mnie entuziazm/MBnanv juziz 
poprzednich.cz?s^Mpych Ij 
Horyzontow mujmeaialny sklepik 
Zaskakuj?ce?t5k^ze znowu - jest on 
po prostu czyml^Spelnie nowyp, 

czyms co jak dotychczas z rzajclka 
jedynie pojawiato si? na spisiemnesci 
temu podobnych programdw,' 
Mozliwodc dokonania „zakupow' - 
szablonow wywieszek na drzwi, 
wzorcow papeterii, modeli klejnotow 
DO SKLEJANIA (jak dla mnie 
rewelacjal] sprawii, ze tarn (i pozniej 
w trakcie zabawy z wydrukami) 
sp?dzilem najwipcejmzasu,., Inna 
rzecz, ze aby doceriic-ten:",,kVcTk”, 
na Iezy dyspopp wa c do'br? kb!orp w? 
drukark? - plujkq. 

I... to chyba tyle. Choc nie - podo 
moze si? jeszcze fakt istnienia 
nawigatora, czyli ..gadzeciku" stale 
ukazujqcego mq pozycj? w muzeum i 
pozwalajqcego dotrzec naty.chmiast do 
interesujqcego mnie miejsca. Ot, taki 
teleport,., 

rzas powrocic do mysli zi® 

wst?pie i wyraznie .wskazuj? 
nieunikniony i nie^ftlgany uplyw czasu. 
Ten programraznazbyt wyraznie nosi 
na sobie gl?bokie bruzdy zmarszczek 
wywolanych uplywem lat. Nie 
zamierzam jednak - i nie zamierzaleml 
nigdy wczesniej - winic za to cenionel 
przedsi?biorstwo Optimus, nie jest 
bowiem jego win?, ze zwi?zany umow?; 
z Dorling Kindersley MUSI wydawac 
pozycj?, ktore do najwspanialszych juz 
nie nalezq... Zamiast tego nalezaloby ] 
napomniec wlasnie brytyjskiego 
biznes-partnera Optimusa - forma, 
ktdra byla dobra jakies dwa lata temu 
(liczqc od momentu wydania Jak to 
dziala”] dzisiaj nie moze juz zadowalac. 
Moim zdaniem jednak umieszczanie na 

te,lkuAZie,mi». identycznego znaku jak 
^Is5®Mfi:incyl<lo ped iachptakow 

wydaje si? 
^ffizumieniem. Jak dla mnie 

^emum wnioskuie z porownania 
^SBlikacii-do wspomnianej juz we 
^^iB'ffdowy i ewolucji Ziemi) jes 
^^u‘kt; jakiemu wr?cz nalezy * 

Jm d wi c -6'dj p o wiedniej dawki 
Sukacyjnp'sci (no chyba, ze ktos 

za uczyc si? na pami?c danych 
qcycff pierwiastkow i 

I.NNB PLANETY" 
DZIfKI TADANIOM kawsicitiym 

hidzk;i \vi»jdz.L o VVv'zUcb.s^icri 

posterW.^/yM^e 

pkincrv ‘ ks'i^v.ycc Ukhdu StntKuz 

nl’uu rHiu'.s’l;i1y \\* [nkT stmi 

Zics'nh pr/yponiira imdiAv;) 

y nb) pkincry: M:irs;i, 

Wi*n;is i Mcrkiircypi, K-,izd:i z nich 

i< 6v.ri*;j f sktml iMn jm 

i icmfjeriiiijni. 

czasem .wulkan w ogole nie pi?c- 
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mineralow], Calosc ratowalaby moze 
odpowiednio duza poreja 
.'.multimedialnosci'1 lub (gdyby i tej nie 

sbato) -xozrywkowosci,-jednak ,. No 
cozJednynm^dwqmJi^tTb, , 
propozyeja 
nawidokko p il aej^slo1w^geplbgL^M 
„encyklopedia multimed i a I n a’f 
zaczynajq jarzyc si? wlasnym^ 
mjeni?cym si? wszystkimi barwami^ 
tqczy swietiert?^. ■ 
-—--— 
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PrDducent; 
Dorling Kindersley 

Wymagania Dystrybutor: 
Oplimus Pascal 
tel, (033) 117571 HnowntiJM ibu 
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pnosfcu Simply 

Nlettowno pi'zedstawillsmy na tamach PSC najnowsze dzielo z koncernu MetaCreations, 

czvll oslawloiiego BryceGD. Nowy Bryce pozwolit zwolennikom animacji tworzyc swoje 

projaKty za pomocy lej wtaSnie aplikacji. Wspomniany program jest latwy w obstudze, 

jednak Hindu! animation poczplkujpcym Jilmowcom" na pewno sprawi wiele 

tiroiilemPw. Program jest rowniez relatywnie drogi, jezeli chciolibysmy wykorzyslac go 

joiiyiiie juka narzpdzie do animacji trOjwymiarowej. Piszg o tym wszystkim 

ninprzypadkowQ. Jezeli ktos ciiciatky wykonaO doOO prolosjonalny projokl nie majgc 

prakiyki, a pi'zedo wszystkim mniejszym kosztom, doskonaty propozycjy moze okazac 

sig Simply 3D ze znanej kuzni oprogramowania kompolerowego Micrografx. 

Andrzej Sitek 

Potash Design Group 

/ - 
^ . J&-- 

-o - 

Simply 3D mimo lpprostoty” 
sugerowanej juz w nazwie, 
pozwala na wykonanie 
interesu]?cej, 
profesjonalnej animacji 3D, 

Warto chyba wspomniec, ze 
najnowsza, tnzecia juz odslona 
programu, jest nast?pc? aplikacji, 
ktorq uhononowano prestizowym 
wynoznieniem ^Przeboj roku 1997” 
magazynu PC World Komputer. 
Ten interesuj?cy program sklada si? z 
kilku podstawowych modutow, ktorych 

najbardziej charakterystyczn? cech? 
jest wyj?tkowo prosta obsluga. Dla 
wielu potencjalnych odbiorcow wazne 
b?dzie rowniez, ze program zawiera 
naprawd? olbrzymi? baz? obiektow, 
ktore dodatkowo przygotowano bardzo 
starannie. 
Po uruchomieniu S3D pojawi si? 
specjalny pulpit z poziomu, ktorego 
b?dziemy mogli dokonac wi?kszosci 
operacji. Sklada si? on z trzech 
zasadniczych cz?sci. Ponizej paska ikon 
umieszczono okno, w ktorym b?dziemy 
obserwowali swoj projekt lub wynik 
pracy w postaci gotowej animacji. 
Mozliwy jest wybor jednego z czterech 
wariantow widoku (podobnie jak w 
Bryce 3D) czy uj?cie „filmowe” oraz 
kilka kombinacji rzutow, gdzie obiekty 
zaznaczone s? tylko jako wektorowa 
siatka. Po prawej stronie pulpitu 
umieszczono natomiast 1(histori?” 
naszego projektu przedstawion?jak 
struktura Mdrzewa". Jest to zarazem 
pelna, wielopoziomowa opcja Undo. W 
dowolnym momencie pracy mozemy 
cofn?c ..histori?” i zmodyfikowac, 
ewentualnie wyci?c dany fragment. 
Trzeba przyznac, ze jest to swietne 
rozwi?zanie. Przede wszystkim nie 
musimy cofac wszystkich operacji, 
ponadto taka czytelna, niezwykle 

przejrzysta struktura (kazdy nasz 
p)ruch" zostaje dokladnie opisany) nie 
dopuszcza wr?cz sytuacji, w ktorej nie 
moglibysmy poprawic naszego dziela 
(wiadomo, ze pocz?tkuj?cy pracuj? 
raczej metod? lpprdb i bl?d6w"). 
Ponizej tych dwoch ekranow znajduje 
si? pole z niewielkimi obrazkami, ktore 
w zaleznosc od tego, co przedstawiaj? 
podzielono na odpowiednie kategorie 
zaznaczone zaktadkami na listwie menu. 
Obrazki przedstawiaj? okreslone 
obiekty, ktorych mozemy uzyc w 
naszych prezentacjach. Jezeli 
zdecydujemy si? na jakis, wystarczy na 
niego kilkn?c. Po chwili znajdzie si? on 
juz na gtownym ekranie, gdzie mozemy 
poddac go dowolnym modyfikacjom (np. 
zmienic material, z ktrjrego jest 
wykonany, gradient, rzut czyli rodzaj 
obserwacji, okreslic animacj?) oraz 
b?dziemy mogli dodac do naszej 
„scenki" inne elementy, jaktlo, podloze 
itd. Jedn? z najwi?kszych zalet Simply 
3D jest to, ze kazdy z tych modeli [a 
jest ich grubo ponad 1000) zostal 
przygotowany jako wektorowa siatka. 
Oznacza to, ze okaz? si? niezast?pionym 
materialem do naszych prac. Rownie 
istotna jest mozliwosc animacji 

dostownie kazdego elementu w naszym 
projekcie. Posfuz? si? moze 
przykladem. Zalozmy, ze chcielibysmy 
stworzyc gwiezdziste niebo z 
p?dz?cymi w nasz? stron? gwiazdami i 
centralnym obiektem, nooo, niech to 
b?dzie szescian, w ktorym niczym 
odbite w lustrze, przeplywalyby 

chmurynatle bl?kitnego niebs. m 
Wygenerowanie takiej seenki w Bryce 
3D, nie mowic juz o 3D Maxie, 
zaj?loby nawet profesjonaliscie 
mnostwo czasu..., natomiast za 
pomoc? Simply mozemy zrobic to w 
kilka minut. Jedyne, co trwaloby do£6 
dtugo, to koniecznosc renderingu 
sceny tco jest uzaleznione od ilodci 
klatek na sekund?, rozdzielczo^ci, 
ilosci kolorow i metody kompresji). Na 
czym polega ta sztuqzka? To proste. 
Po wyborze i okreSlenm parametrdw 
szedctanu wybierzemy z katafogu 
tekstur? i takowym. ..chmurkowynf 

motywem (Simply 3D zawiera 800 
profesjonalnych tekstur). Jezeli takie 
b?dzie nasze zyczenie, teksturka moze 
szybko stac si? animacj? (wystarczy 
zaznaczyc odpowiedni? opcj?). Podobna 
operacje wykonujemy ze „skor?" na 
bryle. Pozostaje jeszcze tylko ustalid 
uktad (np. pozycje w odniesieniu do osi 
x, y, z) oraz oswietlenie (o czym za 
chwil?). Wbrew pozorom nie jest to 
tylko odtworcze wczytanie ..gotowca". 
Mimo ze korzystamy z okreslonych 
wzorcow, mozliwosc pelnych 
wszechstronnych modyfikacji pozwala 
stworzyc zupelnie niepowtarzalne 
dzielo. 

Konstrukcja S3D zostala tak 
pomyslana, aby nawet osoby niezbyt 
obeznane z programami graficznymi i 
nie znaj?ce dobrze j?zyka angielskiego, 
mogly bezproblemowo poslugiwac si? 
Simply 3D. Zrobiono to wykorzystuj?c 
przekaz obrazkowy. Dzialanie danej 
funkcji czy efektu wizualnego 
kazdorazowo obrazuj? odpowiednie 
ilustracje, a jezeli chodzi o animacje, to 
dany efekt mozemy obejrzed zawsze na 
przykladzie. Program dysponuje rdwniez 
interesuj?cym narz?dziem (Wizard), 

dzi?ki ktoremu mozemy wykonac swoj 
projekt, korzystaj?c ze specjalnego 

pomocnika. B?dzie to po prostu ci?g 
czynnosci, ktore wykonamy po kolei 
zgodnie z instrukcj? w kolejno 

otwierajqeych si? oknach. Takie swoiste 
..prowadzenie za r?czk?" jest o tyle' 

interesuj?ce, ze pozwala blyskawicznie 
wr?cz wykonsd prec?, 
Standardowo w programie 
przewjdzianc mozliwo^d pracy w 
Qparclu o cztery glowne opcje, z 
V^S^^Itaniem ktorych budujemy nasz 

projekt. Przede wszystkim b?dzie to 
Add a 3-dp obiect. Za jego pomoc? 

wybierzemy interesujgcy oas obiekt 
znajdujqcy si? w menu, Przeglgdarka 
stuz?ca do tego eelu jest latwa w 
obsludze, a mozfiwo^^Radnegd 

obejrzenia kazdego oblektu, pozwale na 
precyzyjny wybor. DczyrtiSeie pa planie 
moze znalezc si? dowolna liczba 
rekwizytdw, co uzaleznione jest jedynie 

„moc?” naszego komputera. Nie 
zapomniano rowniez o szeregu narz?dzi 
edycyjnych, ktorymi mozemy dowolnie 
zmieniac, modyfikowac wygl?d 

przedmiotow, jak rowniez paremetr^ i 
calej sceny. Oprocz takich standardow 
jak okredlenie wielkosci przedmiotu, 

okrdlenia jego pplozenia, znajduj? si? w 
S3D rdwniez zaewensowane narz?dzia 
rodem z Photoshopa, Mamy do 

dyspozycji szerdg filtrdw oraz specjalny 
pulpit edycyjny, gdzie mozemy 
poeksperymentowac i zmienid dowolnie 
wprtodci koloru, tekstury, odwietlenia, 
ksztaltu danego obiektu. W module 
efektdw animacji dochodz? rowniez 
bardzo ciekawe pozycje. Mozemy np. 

sprewid, aby okredlony obiekt rozptyn?! 
si? niczym lod na rozgrzanej blasze lub 
zeby rozci?gal si? jak guma arabska (80 
proponowanych deformacji). Osobn? 
spraw? pozostaje edycja swiatla. 
Mozliwodci S3D s? w tym wypadku 
bardzo duze i tylko nieznacznie ust?puj? 
takiemu np. Bryce 3D (50 schematdw 
odwietlen). Wlasciwie mamy mozliwosd 
wyboru kazdego niemal wariantu 
oswietlenia, dodatkowo wybierzemy 
jego kolor, intensywaodd itd. Rdwniez w 
tym wypadku mozemy skorzystad z 
szeregu efektow specjalnych, ot chodby 
kilkanascie promieni dwietlnych 

omiataj?cych nasz? scank? (w 
przyblizeniu przypomina to efekt jeki 

uzyskaiibydmy kierufqc dwiatio silnej 
lampy przezdurszlak). 
Simply 3D to rbwniez szslenie 
interesuj?cy edytor trdjwymiarowych 
napisow. Na pewno niektbrzy z 
Czytelnikow znaj?modul do 

generowania takich liter w Wcrd2{e 97. 
Mimo ze umieszczono tam bardzo 
interBSuj?ce propozycje, nie mozemy 
jednak w zaden sposbb wplynqc najch 
dadetkowe parametry foe np, 

przejrzystoSc], Tak? mozliwoSd daje 

Humer 



Prog ramy u±ytkowe 

stworzona 
wy statezy 

roki do przodu w obstudze programu 

iecn.egb pomyslu, proponuje wybrac model i menu Object, W 
•to'por wdjenny. Do tegoz narzgdzia mordu jest oczywiscie 

ednimtekstura, Jezeli nie efreemy rzutow, lecz tryta pefnoekranowy, 
wprac odpowiedniq ikon§ z menu [point of view toolbar]. 

WirienuJMaterials mozemy wybrac dowplng (lskdrp" dla obiektu. Tekstury sg logiczrne 
wpodzielonmco znaeznie ulatwia odnalezienie okreslonego materials Osobiscie znudzily 

lowe ostrza i drewniane styliska. Ten topor jest z Malachitu. 

Jezeli chcialiMmy dokladnie ujrzec jak bgdzie wyglgdal nasz „bohater'J mozecie z 
menu na belce wybrac widok (sposob obserwacji) okreslany jako Camera, Przvjiokazjil 
mozliwe jest rdwniez zdefimo warns ustawienia obiektu wzglgdem osi x, ,y( z 

Nam 10rowe) bej^meW'znaiduje sip m.in. pasek z ikonkami podsLawolA/^Mlbyybycn 
obiektow.. ktorVmozna umiescic na planle, Sg tm rdwniez wektorowe pfJszSzny, 
ktore posluzg nam za tt^Oczywiscie mozemy dowolnie modyfi^a^ipltpozniiar 

i ksztalt, 

Jezeli zaznaezymy tidmyszka i klikniemyrnrawym klawiszem pojawLsip rozwijane menu, 
gdzie bpdziemy mogli rwm. wybrac opcjp^Select Materials [dostg^MWme^w, 
glownym menu], Pojawi sip wowczas dodatkowy panel, gdzie zdecygujemp^^^ 
wyglgdac nasze tio. W przykladzie jesLto gwiazdziste niebo, jednak w bazie plmg^^P 
znajdziemy kilka setek gotowych pomyBlowdpJansza moze bye animowana-'Selec? 
Animation - w przykladzie gwiazdy bgdg .. nadlatv-^aG^w^kierunkmwidzaL 

Mozemy rdwniez dowolnie zmodyljl^wa cjpo w i erze h h i g tekstury, (Sbicia wra 

„wypuklosci” koMys.tajg zmpeji. na pulpi;bie:Material Editor. 

Jezeli pragni e rnjpM i esc i Map I a n i e krotki tekst [oczywiscie 3D) mozemy posluzye sip 

narzgdziem TexMemlffMolffiiest wybrame jednego i szesfu typow prezentaeji 
czcionek (me mowip^ o^dSiehnych rodzajach czcionek ktta mamy w JA/indowsll, 

W kilku kolejny k r o k aemMms limfom ate r i a I z ktdrego majg zostac wykonotre Iftery, ich 
kolor, itp. Kolejnym ppSTripjeiem bedija^ybor animaeji, ktorg cncielibysmy sig 
posluzye, aby nasz Pr°fektjKgIgdatrefe(Sowniej Clitery mogg rotowac wokol osr 
pionowejl rozpadac sipnipyrnldocki, ltd., ltd. dostalismy niemal stQ.niojJiwych 

■MT I_, 
Po okresleniu animaeji, gchematu oswietlenia^mozemy jeszczejzaji*z.e&-do katalogu 
eformations, w ktdrym obiekty da sip modelowaG jak plastelingg » 

isac chocby w ammowanym GIFie lub Avi i obejrzec np 

jf§Snet Explorerem. 

Zyczp milej zabawy! 

nam wfasnie Simply 3D. Korzystajgc z 

listy fontow, ktore umieszczone sg w 
Windowsie, mozemy za ich pomoeg 
wykonac kazdy, dolny napis, ktdry 
automatyeznie zostanie 
przekonwertowany na obiekty 
trojwymlarowe. Oczywiscie takowy 
napis mozemy dowolnie obracaq, 

zmieniac jego polozeme, jak rownieSB 
kompletnie zmodyfikowac jego wyglgd. 

Simply 3D generuje scenp, ktorej 
maksymalny format to az 8000 x 8000 
pikseli co odpowiada 90 x90 cm przy 
rastrze 60 linii/cm. Program posluguje 
sip m.in, stosowanymi w telewizji 
fonnatami sequential Tatgg i Targa, jak 
rdwniez powszechnymi AVI, FLC, czy w 
koncu standardami grafieznymi TIFF i 
JPEG oraz GIF i ,VRLM 2. Sg to 

Mformacje dla profesjonalistdw, bo 
mi mo pozornej prostoty, Simply moze 

[stac sip powaznym konkurentem 
profesjonalbych aplikacji 
wykorzystywanych chocby w telewizji. 
Warto jeszcze dodac, ze nowoseig w 
najnowszej wersji Simply 3D jest np, 
mozliwosc morfingu jednego obiektu 3D 
w drugi (efekt znany z teledysku M. 
Jacksona: Black 6 White). Znajdziemy 
rdwniez zupetnie nowy filtr eksportu 
obiektow 20. Program bpdzie mogi 
skoiizwstac z fornnatow Windows, jak 

3SF. 

S i [Wl^Bn'e'stm^zeaSrefflTitfea I pm d I a 
□sob projektujqcych stT'onfFt. ,v_, 
przygotowujqcych serwisy WWW, 

Dzipki obsfudze animowanych Gifow« 
VRML2 mozliwe jest stworzenie 
ciekawy efektow na stronach WWW, 
Program pozWala na stworzenie 
aklyvmylh hjperlinkdw juz na poziomie 
twj^Sgiprojektu, ktore przed 
pubji'keejaTprzechodzg [jeszcze 

autpmftyczna obrobkp.rPoniewaz 
Simply 3D zostal zoptymalizowany: do 
pracy pod Pentium MMX, jego praca 

jest znaeznie wyoajniejsza w 
*porownaniu do poprzednicn wersji 
pakietu. Ciekawe, ze obsluguje on 
rdwniez akceleratoryigraTiG|nie 
(niestefey^oprocz 3DFx) jak rdwniez 

Direct 30 i Open GL, 

Sim ply jes t bardzo mteresujgca 
ropozyeja zardwno dla osdb, ktdj^ 

M'ero chcialyby wkroczyc w swiat 
gfafiki i animaeji 3D, jak rdwniez 
Mbiorcdw bardziej zaawansowanych. 
rtProstotaM programu decyduje o jego 

wielkiej atrakcyjnosci. 

ail w Producent: 

Wymagania: 
P90, 15 MKHAM. 
Win .95, NT 

Internet: hiipy/www 

Dystrybutor: 

V 



Programy uzytkowe BO i 

wybierajqc jeden z trzech 
dziatow: nurty, okresy oraz 

wykonawcy. I nie 

^ ukrywajmy: informacje 
' ’ ulegajq miejscami Ctj. 

w roznych dziaiach] 
powtorzeniom, co 

mk raczej jest 

W nieuniknione. 
Wybierajqc jeden z 

interesujqcych nas 
tematow, uzytkownikzanurza 

si? w ogrom informacji, 
przewijajqcych si? przez ekran 
komputera. Wystarczy tylko 

BiiiQ $ 

czasopismo, Fonorama 
czasopismo. Jazz 
czasopismo. Jazz Forum 
czasopismo, Machina 
czasopismo, Magazyn Muzyczny 
czasopismo, Melal Hammer 
czasopismo, Musicorama 
czasopismo. Non Slop 
czasopismo, Rock'N’Roll 
czasopismo, Tylko Rock 
czasopismo, 

Rockowe podnbze 

PrzelaiMe naszego rodzimego rynku muzycznego roznego typu gipls/ttoys/liiils ^ 
jaiulsinl" jest wynikiem jrzywgdrowania" da aaszega kraju zackadnia- 
ajsenfkajiskEelj gustow aiuzycznyck. Czy aam sig ta padoba czy nie, masiiay 
zaakcaptawad gusla tysigcy palskich aastalatkow i aastolatek, ktorzy majgcdastgp da 
kiWztesipi kalorowyck czasopisai, traktajgcych a swych idalach, niejake 
wymuszajq as palskich wytwdrniack kreawanie nawyck „gwiazd" muzyki razrywkowej 
nawzfrzaciiBdnich. 

Agnieszka Siejka Moglabym w tym 
momencie rzucic 

! par? nazw grup lub 
pojedynczych 
wykonawcow, 
powstafych w 

wynikow owej zboznej dzialalnosci 

rozmaitych ..menago’1. Nie jestjednak 

moim celem krytyka tych dziatan; 

wszak gusta ludzi sq maksymalnie 
zroznicowane i mozna si? tylko 

cieszyc, iz jest w czym wybierac. 

Poza tym nie nalez? do grona 

krytykow muzycznych. Recenzuje 

natomiast programy komputerowe - 
choc czasem mozna polqczyc jedno i 

drugim. Np. przy okazji omawiama j 

programu „Rock w Polscel Mains 
go okreslic mianem rozbudowanej Jl 

dokumentacji polskiej muzyki JU 

rozrywkowej z czasow, gdy 

naszych granicach rozposcterata $1? 
plachta tzw, zelaznej kuityny 

Program przybiera p03tsd|?.?wnego 
rodzaju ericykiopedii muzycznei, aleze 
wzgl?du na trozryv/kowy) cborakter 

publikacji, projekc wykonadfl w 

sposob znacznie odbiiegajqcy ad 

typowych eneyklopedyoiflych, czfsto 
..sztywnych”, prg®t$. lytul 
wskazuje na tematyczne ograniczeme, 

nawiqzujqce jedyif&dbniSlgo 
rodzimego muzyGjMjPpodwfirka, 

lecz jak si? okazuje program bynajmniej 
nie ogranicza si? jedynie do polskiej 
muzyki rockowej. 

Rockow? jazd? rozpoczynamy od 
obejrzenia dose efektownego intra, 
ktore powinno wywofac niejakie 
poruszenie wsrod dzisiejszyeh 
..dinozaurow”, ktorzy wchodzqc tylnym 
wejsciem lub przeciskajqc si? przez 
male piwniczne okienka mogli 
podziwiad flafpj?tny koncert Rolling 

wycjddnie w fotelu, otworzyfi 
d dezy oraz uszy i pitnie 3ledzid Jest na^bitnfcjfliyni przedstawicielem i indywidualno£cia 

poHklege rocka. precursor* in, a laraitem klasyklem piqdtfw 
zarowno komercyjnych, jak i awanqardowytih. Wlatach 1964^1980 

jego dominujaca rola w rozwoju tej muzyki byta potwierdzana 

wynikami licznych plebiscytdw. Muzyka, stroje, sposdb interpretaeji, 

bezkompromisowe wypowiedzi artysty budzify w korfeu lat 60. 
emocje i spory, 

Urodzit 16 II1939 w Starych Wasiliszkach koto Ncwogrddka 

(obecnie Biatoru^) jaka Czestaw Juliusz Wydrzycki. Po repatriaeji 
do Polski w 1958 r. uczyHi? w irednlej _ 
szkole muzyeznej w Gdarf&hu. £ptewa v 

od poczatku lat 60.; debiutowaf na S- X ^ 
me kabaretu To Tu, wykonuj^c repmuaf* ? i j 

latynoamerykarfski. W 1962 r, zostat ,J,, > ^ |s 
jednym z laureatdw I Festiwalu Mfodych , 

Talentow w Szczecinle. Dzi?ki If 1 j! 
Franciszkowi Walickiemu wkrdtce ; KGSflPi 
awansowdl na jednego 

Zacznijmy od opeji .Nurty”. Priekaz 
przyjmuje form^ nowatorskiega filmu i 
dokumentolnego, W zalezoo^ci od 

naszego pooZqtkowego wyboru* 
zapoznajemy si? z& sknScon? fiistori^ 
danego nurtu zardv/no w formie 

mdwion'flj tezytanet przez lektpra) jek i 
dfwi|kowej, Obrezy, muzyka orez gtos 
lekfore przeplotaj^ si? wzajemnie 
tworz^c niewieikf, aerbardzo 
zajmujgcy film, traktujqcy o ’jvybranym f| 

rodzaju muzyki. Po obejrzeniu Jf 
mateiielu lub w jego trakcre mozemy 
przeskakiwad pomigdzy poszczegdlnymi 

Hati Kongresowe], Po tym 
?pie pojswja si? 

Idwne menu, i ktdregn 
stMujemy 

w trefied msterialu 
podzielono m kilks 
kategorif^ak aby 
latwiej mozna byfo 
polapai si? w morzu 
informacji. Podrdz 
wstecz mozna 
nprzeiyb<f 

mmm 



21 Programy uzytkowe 

tematami, co daje nam pewnq 
swobod? wyboru i niejako symuluje 

film interaktywny. 

Okreslenie owe odpowiada takze 
cz?sci programu zatytulowanej 
|T Okresy" F w przypadku ktorej mater 

podzielony zostal na dekady; 
poczqwszy od lat 6Q do nam 
ws p 61 cze sny c h 90. Wyh ierajp jed n e 
przestrzeniMSOwych, przygotujcte 

si?na nlecowiy nottzaj w?drfiwki ta 
jAdwnie atrakcyjny) niz ten, jeki n)ia[ 

rniejsce w dziate ^fiurty - Tym razerr 
uzytkownik, oprdcz waznej czynno^c 

siedzenia i 6fedzenias .h^-mW|v 
ruch wprawic sw? dlon trzym^B| 
myszk?. Przewijajqc poziomo^frft fi_ 
ekranie przekopujemy sjjUJiTO 
wydarzenia wybranej^ tjgfedy^Zdj jjcia, 
teksty, obrazyoraypleWariui 
przeplata si? wrarnntBraktywnygjl ^ 

[ elementami, ktorychW™ 
i myszkawowod uje wyuvota m 
1 jnteremijqpej akcjL Moze to U 

udegranie fragment mj a kiegp6 utwqrtj, 

^iMarlie ciekawego Igftl koncti$u 
czy wre&zole krdtka animacja, 

. Nazwa dzial Wykonawcy" mowi chybo 
son' :■ za siehie; spotykamy si? wtynE 

I przypadku zpitezenfcacjg 

poszcaj®wmt waznych dla polsl 
i i.jM.kidzi, wprzesztosci (i 

lS?i?mejszosci] majqcych 

mi row/oj muzyki rozrywkqwej W 
I naszym kraju. Kazdaj^rezeritflcji 
I mvmn- w sobie dyskogrrafi? 

wykonawcy. czyzespnluf opis 
;f nieoo przedrukdw z 

I muzys'fljtefi magazynfiw, w kfcdrycb 
ieraKg recsftzjE plyt, oraz 

wazniejszl|ranmenty wywifldfiw, 
■ dziesi^cffijsekundowe prflbki trzech 

, wybranych i Ije&li jest to 
^>oiltwie] tfideoklii 

||lgamch 
elemeg|6w. 

*ha 
wyjgtkowy i 
wysoce 
atrakcyjny, a ^ 
przede 
wszystkim 
rozrywkowy 
•obraz 
bombardujgcy 

chlonna zmysly 
uzytkowmkfl 
materia!. Nie 
wspominajqe juz 
o dosfcqpnych 
fragmentach 
wideoklipow^ 

Bjraz utwordv 

dodatkowo 
ffdwyzszajecy 

poziom 

Perfect 
IP Polskie Nagrania 1982 

-tej pory aril iiterkq nie 
mniatam o oprawie graficznej 
muzycznej, ktorq ze wzgl?du na 

PDim wykonania warto omowic 
‘ Inie, nie szcz?dz?c przy tym 

POChWaf. Juz samo intro zapowiadalo 
calkiam mil? w odbiorze ..rockowq 

a moje oczekiwania w tej 
v -vescii potwierdzily si? niemalze w 
1ULJ%. Mily dla ucha temat muzyczn 

^n> - abie w tie, z#6carmpd cs 

toasu odgrywanymi deni' _ 

^wartych 

<m sie dontydlng muzy&kq. 
o niej zapomniec, 
jach, Oprawe 

I z prswie i 
zy. zwadowane 
lytetlF ' 
?, telewff 

wiete innycfi 

I lokomotywa z ogloszeniaj Chcem^ bye 
1 sobqj Obracam w palcach zloty pieniqdzj 
I Bla, bla f blaj Kiewiele ci mog§ dacj j 
i Baiancie zyciej Ale wkolo jest wesolo; | 
f Nie igraj ze mnq wtedy* kiedy gram) 
I Nie placz Ewka. 

Live 
IP Savitor 1982 

zawiera si? na plytce dose duza ilosc, 
w kazdym prezentowanym tekscie 
widac odnosniki do powiqzanych 
tematyeznie kwestii, krotkie definieje 
terminow, omowienie festiwali, pism 
muzycznych, moze wywofywac na 
poczqtku male oszolomienie. Mija to z 
chwilq uswiadomienia sobie, iz 
„w tym szalenstwie jest metoda". Bo 
tak naprawd? to uklad dzialow jest 
najwyrazniej starannie przemyslany, a 
gdy plpoczujemy bluesa" to wszystko 
staje si? proste. Ponadto indeks 

tematyezny, za ktorego pomoc? 
szybko i sprawnie wyszukamy 
interesujqcy temat lub chociazby 
zapoznamy si? wst?pnie z materialem 

LBRZOZA 

na plytce, niepozwala uiytkownikovyi. 

na zagubisnie sif wfirdd materiafbw^/ 
czy znlecIf^Eenie (pozornym 

chagsem w^rdd infQB®|cji, 

ProduktwedJ 

zastuguje 
pod wzg 
materij 
Wspj 
efekl 
muzyc: 
v/szystko 
polskiej mi 
prawie 40 

atrskcyino§cr^rbgramu. Kazdy dzia*f 

kezda epoka yyyposazona jest w swq 

umiei 

jlkniji 

mm 
^l'W(|>frzyciG(iS 

animacjB 

wlasnq, nieftfflNtarzaSnq dpraw? I 
greficzn^, ledpaj^ w pewten sposdb 

mimo odmieBno^yachowujqcq 
pewne wspolne ceafty, Dodajmy, ze 
uniknigto tutaj przerosfei 
tresciq, co nie zawsze 

twdrcom komputerowych enc; 

, i tym podoboych programdw 

Wszystkie elementy sq odp^d^jpiD 
wywazone. nie nudzg si? i nie 
przytlaczajp uzytkowmka. , 

emama 
zarbwno 

ml||j 
tycVlfrffifttiacji. 

i niezwykle 
ych oraz 

&86,jrzedstawjpno 
^azaielsze byfo i 
ozrywkowej przi 

,R6ckw.Polsce" na 
pewno spetpi oczekiwania viszystkich 
zainteresowanych tematem i 
przyniesieMg^nafg zabawy podezas 
vygl^biflniasig w zapelnione po brzegf 

mpr^em mformacji przestrzenie zfotej 

rformy ned 

Jedynym bgz pozytywhym 
,przyUocieniemNt jekiega maze 
ddSwtadczyfi spragniony muzyczpej 

wietfzy osobnik, jest poczqtkowe 
wrazenie pot?znego nattokftmformacji. 

:em, wiadomosci muzycznych 

Producent: 
Oplimus Pascal 

Wymagania: 
P133.16W0 RAM. 

karta mu2,CDx6 

[Internet: hiip://www 

DystrybutDr: 
Oplimus Pascal 
lei. (033) 117571 

opm com 

UZMSKs] 



•PREMIERY 
Oto daty premier gry, nieco uaktualnione od 

poprzednio zamieszczonej tbodaj w 07/98) notki 

Przypominamy jednak, ze podane daty sq 

orientacyjne i tyczq si? krajow na zachbd od Odry, 

wi?c mogq si? miec mjak do dat premier w Polsce 

Ale tez zawsze dobrze wiedziec, choc w ogolnych 

zarysach kiedy i czego mozemy oczekiwad ... 

WRZESIEN'93 

101: The 1st Airborne in Normandy; Baseball Pro 

99; Daikatana; FireTeam; Football Pro 99; Golf Pro 

99; Madden 99; NCAA Football 99; NFL 

Quarterback Club 99; Quest For Glory V; 

Starsiege; Trespasser; 

PAZDZIERNIK 1998 

Alpha Centauri; Apache Havoc. Blood II; Caesar III; 

Command & Conquer 2; Dark Side of the Moon; 

Dominant Species; Don't Touch That Dial; Duel: The 

Mage Wars; FIB Aggressor; Fallout 2; Force 

Commander; Gabriel Knight III; Homeworld; Hoyle 

Classic Board Games; Hoyle Classic Card Games; 

Hoyle Classic Casino; Jagged Alliance II; Land of 

Lore III; MotoRacer 2; Need For Speed 3; Piazza's 

Strike Zone; Return to Krondor; Settlers III; Sim 

City 3000; Swords and Sorcery; 

ST; Secret of Vulcan Fury; Turok 2: Seeds of Evil; 

War of the Worlds; Wizardry B; 

LISTOPAD '98 

After Dark Game Pack; Basketball Pro 99; 

Carmageddon 2; Dark Vengeance; Falcon 4 0; 

NASCAR Racing 3; Oddworld: Abe's Exoddus; 

Populous: The Beginning; Powerslide; Rebel Moon 

Revolution; Starseige: TRIBES; Tom Clancy’s 

rutbless.com; Trans-Am Racing '68-72; You Don’t 

Know Jack 4; You Don’t Know Jack Collection; 

GRUDZIFN'98 

Descent III; Fighter Command; Good & Evil; Heavy 

Gear II; King's Quest: Mask of Eternity; MiG Alley; 

Pro Pinball: Big Race USA; Ultima 9: Ascension. 

•DN FOREVER 
Obiecalismy screeny Duke'a na engine Unreala... 

I oto pierwszy z mch! 

•CYWILIZACJA ACTIVISION 
Firma ta odkupila od Microprose prawa do gry (co 

nie oznacza, ze tym samym Microprose me moze 

juz twDrzyc jej kolejnych wersji itp Activision ma 

licencj? i tyle) Efektem b?dzie Civilization: Call to 

Power, tudziez rozmaite dodatki da niej A to 

bynajmniej nie koniec planow Activision w stosunku 

do tej gry - ale szczegoly sq na razie tajemnicq 

•MY CHCEMY Tt; GR^I!! 
Po wstrzymaniu przez Blizzard prac nad grq 

przygodowq opartq na realiach swiata ukazanego 

w Warcraft [Warcraft Adventures) podniosl si? 

wielki krzyk protestu. Sq ludzie, ktdrzy szukajq via 

Internet ch?tnych do podpisania petycji, w ktorej 

engine, a to ce; 
lem lj reslrne nia 
rozgrywkC 

w i ? c 
jest to sen- 

sowny powod, by go (w 
koncu] nabyc, prosz? 
"niezakcelerowanych" 
graczy, h?? 

Sam,a gra ma si? skfadac z 7 
rozgrywanych niezaleznie sub- 
leveli, dzieiBcvob^ie m.jfuw 

go do wszystkich. To znaczy - 
oczywiscie mozemy. Tyle tylko, 
ze czasem nie daje to wymier-| 
nego rezulatu, poniewaz nia 
kazda bron dziala na kazdg kre- 
atur?... 

Dla tych, ktorzy nie lubig grac 
w samotnosci, przygotowano 
opcj? multiplayer z (m.inJ kil- 
koma odmianami deathmatchu. 

Nie inaczej jest z Turokiem. Bo- 
hater jednej z najefektowniej- 
szych wizualnie gier FPR po 
utluczeniu wszystkich mozli- 
wych dinozaurow i bossow, z 
Campaignerem na czele, juz 
chciat potozyd si? na wznak na 
I gee, gdy okazalo si?,., 

Pami?tapig finat Turcica? Nesz 
bohatgp cisngl ChronoeepGftfo 
do wulkartu. 
Ten wymdujgcy aburzeiw 
dego ekologa czyn-z^gwocowafT 
bardzo przykrymi dla £wml' 
koosekwencjaffflHp zbud i\ 
to kolejnego fJlFCfzti Ziego 
Stwora, MneflO the Pnma- 
gen. I, jak Fiszer 
"caty pogrzebiJBIc'1, Znow zlo 
zagraza gwiaSlJ, wysytajgc swe 
liczne, opancerzone i uz?bione 
slugi i dodatkowo zamierzajgcjgi 
zburzyc granice dzielgce Zieml 
od pewnego bardzo nissymi 
tycznego wymiaru. A bigB 
Turok musi miotac si? jak sza* 

jeszcze b^ziej'^rSf^wane 
(tzn calkiem juz ;pbzbarwIone 
p;kselozBl i duio bandziej uroz- 
maicdB WidpE b?dzie, ze dany 
gadtesFdwgly albo tez pokry- 
ty grbbg porowatg skorg, 
cjiudy czy umi?sniony. 
Kfie wspominajqc o po- 
dobno.genialnie zrealizo- 
wanycli ziawiskech 
}jrzyrodniczo * at- 
mosferycznyph 
two da. .ogiei* 

ion a; t ez niel 

wiejjbhni planety i 
ba^PBfiBnycllarcliH 
teftonicznte budowfal 
Na drodze Turoka stani^ 
30 odmian wroga, 
tego doliczmy 5 Ihm 
sow Cnp. KrolowaSMo- , 
dliszek], 
naprawdedobrzj 

osob naraz - no, 
milawo tych przeciwni- 
iyba.ze - wzorem Unre- 

fzy od r?ki dorzucq Bui jaWeS'-booty). Giera pojawi 
j^esieniq tego roku. i 

slang ATTtizWa- 
jonych od szpo- 
now po pasz- 
cz?. Do eks- 
terminacji 
w r o g o w 
przewidzia- 

Ipodobnie jak wcze- 

—- _ 

tynrdosd 
"cieka- 

wie brzmiqce 
ustrojstwa, jak: 
Ostrze Wojny, 
Skorpionia Ra- 
kieta, Sztormo- 
we Dziafo czy 

i Burzowy tuk. 
I A jest to o 

yi tyle istotne, 
ze teraz juz 
nie mozemy 
grzac 

■ wszystkie- 

sniejsza cz?sc - spotka si? z cie- 
plym przyj?ciem graczy. Na ko- 
niec pytanie-zagadka, Kogo tym 
razem, w finale gry, obudzi/wy- 
zwoli/wkurzy Turok, by mogta 
powstac trzecia cz?sc jego 
przygod? Dla mnie pewne jest 
to, ze nie b?dzie dane Turokowi 
dlugo i blogo leniuchowac... Taki 
los herosa. m 

Thk tafi, taki osuimih nis ms 
chwili spokojo ■ mm 
priydsnzy sf? co2mu- 

si go do intensywnego wysithn. 
lUawet wledy, gdy wszyslko 
wskazuje, ze Zlo zostalo osta 
teczoie pokonane i mozna udac 
sip na zasluzony odpoczynek.- 

Ugly Joe 

lony w sequelu noszqcym pod- 
tytuf "Seed of Evil", by pokrzy- 
zowac Zlu jego niecne plany. 

Jakie nowosci spotkamy w tej 
grze? Na przyklad teraz bpdzie 
istotne nie tylko to, ze trafimy 
wroga - ale tez w CO go trafi¬ 
my. Jak sami wiecie: walnqc si? 
w kolano albo w globus, to nie 
to samo... Naturalnie 
grafika ulegnie 
znacznemu pod- 
kr?ceniu. Tek-. 
sturki b?dg®'!!; 



domagajq siq wznowienia prac! Sami siq z chqciq 

pod mq podpisalismy ,. A jesli sq jeszcze jacys chqtni 

- niech zajrzq na http://members.aol.com/ 

PschneidSO/Warcraf t, html. 

%* r 

SAoE? 

• GWIEZDNE IMPERIA RTSA 
Impenum - to nawet za male slowo. Wyobrazcie 

sobie Wszechswiat, w ktorym istmej 900.00D.D00 

planet (!!!) zdatnych do kolonizacji. Wyobrazcie 

sobie RTS, w ktory jednoczesnie mogq grac setki 

jesli me tysiqce ludzi. Wyobrazcie sobie swiat, w 

ktorym istniejq dwa Imperia, a gracl moze 

zaciqgnqc siq pod sztandary ktoregos z mch (mozna 

wtedy zrobic karierq np w wojsku) ale tez mozna 

grac na wlasnq rqkq, a przy pewnej dozie szczqscia 

przerosnqc potqgq obte strony i zostac wladcq 

absolutnym wszechswiata Wyobrazcie sobie grq, 

w ktorej praktycznie nie jestescie mczym 

ograniczeni, ktora stopmem zlozonosci przerasta 

niejednq potqznq grq strategicznq Grp, ktora toczy 

siq niezaleznie od Ciebie, nie patrzqc czy akurat w 

mq grasz czy nie; grq w ktorej plyme czas, zmieniajq 

siq pory roku i warunki atmosferyczne Grq w 

sceneni 3D, z doskonalq grafikq w truecolorze 

(wykorzystujqcq akceleratory). Co - nie ma takiej 

gry albo nazywa siq ,, realne zycie"? Blqd - ta gra 

jest (a racze| - wkrotce bqdzie). Jej tytul to 

Mankind A jedyna wada (bo nie ma gier bez wad) 

to fakt, ze jest ona przeznaczona tylko i wylqcznie 

do gry w Internecie (czyli gierka on-line'owa) 

Sorry dla tych, ktorym mepotrzebme narobilismy 

smaku; na pocieszeme powiemy tyle, ze 'tez 

poczulismy siq tym faktem lekko sfrustrowam No 

ale ci, ktorzy siq na niq skuszq - pewnie resztq zycia 

majq z glowy? 

•POWROT DO LOCHOW 
Dungeon Keeper 2 coraz blizej i zapowiada siq coraz 

lepiej Zapewne juz wkrotce poczytacie o tej grze 

duzo wiqcej na tamach CDA, dzis skromniutko 

zaprezentujemy Warn tylko screemk z gry. Hm - 

SVGA to jest jednak mocna rzecz (gdy wspomni siq 

grafikq pierwszej czqsci) 

II wszyscy, ktdrzy Sni? na 

jawie a karierze astnonau- 

ly; ci wszyscy, ktflrym 

dziej skompllknwane symulalory 

lotu • wszyscy wRpMgb JiQdziB- 

cie mogli zmiwc sis i zsda- 

jest iScie... kosmiczny. Ca powiE- 
cie naai'cvninllsiycznssyniiila- 

cie Ifllnna Ksisiyc? 

Draco 

Tym( ktdrzy' si$ podejm|Wgo 
:i\7Wania. pclecamy bliz&zy 
^untakt z grq. Apollo 18: The 
Mbdh Missions. WlaiSciwia 
u, .m zresztq powiedzOTGZy 
to jest JESZCZE gra - autorzy z 
necfokfem podkredlajq, zi|h£ 
dzie t;o program takmocno 
dzonyWreallachltakbliski 
czywtarym wytiarzeniom poi 
ctm taklegc lotu, ze,.. az 
strach bisrze. Od ma- 
rnentu, gdy pqtqzna re- 
kieta na&pf, Saturn 5. 
wymesie ■ • orbtoq okolo- 
ziemskq svasa pojazd ■ 
wszystko lezy w wa- 
szych rqkach. Zie- 
mia co najwyzejq^ 
muze warn prze- 
slac stowa otu- 
chy. 0 poziomie 

realizmu zabawy swiadczy 
chocby to, zegrasktadasiq 
z 2 CD, z czeflo pierwszy 
jest tylko ..rozgrzewkq" (tj. 
treningiem] pried wla- 
sciwq misjq. Tam zapozria- 
my siq z wszystkimi syste- 
mami Iqdownika i nauczymy 
siq mm manewrowad * oraz 
przedwlczymy wszelkie 
mozliwe niespodzianki,L 
mogq czyhad m it 
ze ich iwe'brafc - patrz| 

I Apolfb 13). Np. co powiel 
kie o wyjsciu w przestrzen 
Ikosmicznq celem usumecia 
■qkiejS usterki? Dopiertijpo 
■mydlnym prze^CFU szko- 

Benia bqdzie|y mogli 
prze|dc do flprawdziwegoH 
lotu m rmszego satelltq. 

samo (qdowanie na 
Ksieiycu ta dopiero polo 
wa zadanja. Sztuk^ jest 
jeszcze powrflcid 
zywym ■ na Zie 

szeregowym astro- 
nautq. Jest dowddcq 

zatog - na jego glowie jest 
obsluga systemow statku 

podczas Iqdowania, wyznacze- 
nie trajektorii powrotnej i nad- 
zdr nad wlasciwym funkcjono- 
waniem wszystkich urzqdzen 
na statku podczas calej misjL 
Mozesz spodziewac siq rozma- 
itych awarii, plongcych silni- 
kow, ucieczki tlenu z nieszczel- 
nej kabiny itp. Ufff... same przy- 
krosci. Pocieszmy wiqc graczy, 
ze to wszystko bqdq mogli ob- 
serwowac w 3D tz cieniowa- 
niem Gorauda z wielu aktyw- 
nych kamer). No ale jak chce 
siq bye bohaterem Cmiqdzylna- 
rodowym... to siq trzeba na- 
mqczyc. ■ 

MM Software 



•POWARCRAFTUJEMY? 
Co powiecie na now? gr? osadzonq w realiach 

Warcrafta? Stop - trudno tu mowic o nowej grze. 

Warcraft 2 Platinium zawiera oryginalnq gr?, data 

dysk Beyond the Dark Portal oraz dwie nowe 

kampanie. Problem w tym, ze jest to prezent dla 

graczy Internetowych Cklania si? Battle net) Ten 

zestaw powinien pokazac si? doslownie na dniach. 

•X-WING STRIKES BACK! 
Malo znana firma Factor 5 zaskoczy juz wkrotce 

graczy opowiesciq pod tytulem Star Wars Rogue 

Squadron. Gra opowiada historic dywizjonu 

mysliwskiego stworzonego przez najlepszych 

pilotdw Rebelii, pod swiatlym przywodztwem Luke’a 

S i Wedge Anitillesa. Niesamowita 12-tka 

wyposazona jest w X-Wingi [choc nie tylko. bo 

mozna latac i A-Wingach opraz V-Wingach, a 

ponadto uzywac pojazdow naziemnych) i zasadniczo 

jest grq akcji, choc naturalnie z elementami 

symulacji lotu Akcja gry ma miejsce pomi?dzy 

pierwszq i drug? cz?sciq Star Wars W grze 

mozemy wcielic si? w samego Luke'a Skywalkera! 

W czasie gry walczymy w kosmosie oraz nad 

powierzchniami rozmaitych planet [w tym parti 

znanych z filmowej wersji trylogii). Grafika 

Squadronu wykorzystuje Moc... akceleratorow ;1 

Premiera raczej w przyszlym roku. 

•OSTRA JAK MIECZ 
Czyli Daikatana. 0 tej grze pisalismy obszernie jakis 

czas temu - zapowiada si? na niezlq i dose krwawq 

gr? akcji w FPP, a robi jq sam Romero; nazwisko to 

powinno byc'dobrze znane tym wszystkim, ktorzy 

majq poj?cie o swiecie twdrcdw grer FPP Wrazenia 

wizualne, sqdzqc ze screermw, sq bardzo 

obiecujqce Bye moze [nie mog? tego obiecac z 

przyezyn tzw mezaleznych) na CD znajdziecie filmik 

z tej gry. A jesli nie - no to popatrzeie choc na 

obrazek 

•TERMINUS 
W tej grze, rpzgrywanej w przyszlosci, mozemy 

zostac zolnierzem, piratem, najemnikiem, 

mi?dzygwiezdnym kupcem Czyli cos w klimatach 

Privateera czy Frontiers? W sumie [choc nie do 

korica] tak Akcja rozgrywa si? w XXII wieku Podziw 

budzi olbrzymi wybdr statkow [i ich wyposazenia], 

jak i mozliwosci dzialania Wszechswiat w grze jest 

identyezny z naszym - obawiqzujq te same prawa 

fizyki fno, plus kilka tych, o ktorych jeszcze dzis nie 

cze elehtowniejszego, skladaj 

mozna tez pojsc w nieco inny 
kierunku... 

lepszq grafika - owszem, zaws 

Peter Pan 

czyc zadania dla podwladnych, 
przewidziec rozwoj sytuacji i 
konsekweneje naszyeh dzia- 
fari... Powiedzmy, ze to takie 
Spec Ops czy inny Commandos 
w konweneji FPR Jak dla mnie 
- bomba! I tak caly czas w ciq- 
gu 40 misji. 

Przedstawiana tu gra Prax War 
(tytul roboezy) moze bye tego 
dobrym przyktadem. Autorzy, 
nie rezygnujqc naturalnie z 
maksymalnie efektownej opra- 
wy grafieznej, scarajq si? w 
znaczqcysposdbzmoti] 
zasady typowej strzeiaiwii 
First Person FfiEfifll 
mam wrazenjg, m me sg’fctf 
ko jakies "fypn 
ki a doll?' 
przemyilane ..funtfemenLi 
dziafal 

nad Cistern, Po co i dlapJ I 
■ na razie jest meistotne. Wrog 
jest tflfeyi cef fprzy^fiqentijr 
(^nfflgpgi si no swiecie po- 

ztjradnfeego 
‘Ezefa vvrogiej orgai' 
CZQfiy i to nsm, pi 
starezy. 

Ale jof tu vsymm\ 

W ogole gra zorientowana jest 
glownie na takie zespolowe 
granie - szczegolnie w trybie 
multiplayer. Dopiero on pozwoli 
dostrzec ilosd i jakosc oryginal- 
nych rozwiqzari wprowadza; 
nych przez autonhy do taj gry. ^ 
Cho6 rzecz jasni 

ch i 3idfirJj Rffl 
. t 

i otoczenia (tamze zetkniecis 
si? z ogromn? ilosci? animaeji i L 
cut-scenek). Nie widacwpraw-J 
dzie (ale b?d?, spoko) masyj 
znakomitych efektow swietl-1 
nych i atmosferycznych. A do| 
tego Al komputerowych prze- 
ciwnikow ma wr?cz symulowac 
rozmaite stany psychiczne, 
uzaleznione od sytuacji na plen¬ 
ary, i zwiqzane i tym reskep 
(paniezna ucjffldSna MSI w - 
dok lubpriflciwme- 
mpb6|oEy j 
pndalem tyiijjjr dwa.eJd'ajne ro- 

Do tego 
■AttiVtf dzwi?kowych, 

fiw oraz ponoc bardzo 
ny i „alienowski" kli- 

lie adb Fobufe zesflgptejj 
od sztempmvy.ch $ 
takich greeb. Oto w roku 2033 
galrajjptf W walca dwie or$* 
ganizaeje: GATO (Global Alfa 
ce Treaty Organization], czylh 
dobrzy i Prax Industries - ci &{M 
ktdrym marzy si? dominaeje^ 

Ba |fl 
m w 

ocy Eclipse Team 
fmmekqck jj|jktywnie? 

tzu gra i typoWSt oawa- 
BPzeksztalqHli? nam w 

_ 
j StrategjUCii: taktykil Nie 

f wysLarczy jujM samermi na- 
prz^d i sti5e(i$.do bzdego, kto 
si? wycljyli TZSrmu ■ Niuaimy 
tez zaplenowdd akcj?. wyzna- 

ogromnego arsenatu broni - w 
tym takze miotaezy ognia i kil- 
ku odmian orpza energetyezne- 
go. A jak lubisz shotguna czy 
pistolety maszynowe (podwoj- 
ne), to tez b?dziesz mial pole do 
popisu. 
Zupelnie nowy - bap nowator- 
ski! - engine zapewnia niesamo- 
wite wrazenia wizualne (o czym 
mogg zaswiadezye screeny]. 
Widac wysoki poziom ..detali- 
zmu" prezentowanych postaci 

Do samej gry na pewno jeszcze 
wkrotce wrocimy (tym bar- 
dziej, ze do jej premiery braku- 
je nam tylko kilku miesi?cy - 
powinna si? pojawic jeszcze w 
tym roku), ale juz teraz mozna 
powiedziec, ze na pewno nie 
b?dzie to tytul, o ktdrym szyb- 
ko si? zapomina... ■ 

Prax War 
Electronic Ms 



maszyn i pi- 
lotow oraz mozliwosc gry w 

sieci, takzewtrybieze- 
spotowym, 

wiemy ;)), a i polozenie rozmaitych systemow 

gwiezdnych jest identyczne z tymi, ktore mozemy 

sprawdzic w dDwolnym atlasie nieba. Bardzo 

przyjemnq ideq jest stworzenie takiego ..zyjqcego” 

Wszechswiata - w wi?kszosci gier tego typu 

czlowiek ma uczucie, ze caly kasmos kr?ci si? wokbl 

jego skromnej osoby (mimo wysilkow twbrcbw gry, 

ktorzy robig wszystko. by to zamaskowac) Tutaj 

naprawd? jestescie tylko pylkiem w olbrzymim 

swiecie, ktory zaj?ty jest wlasnymi sprawami - tu 

jakas wojna, tu inny konflikt, przewrot, rewolucja* 

Trzeba si? nauczyc wykorzystywac zastang 

sytuacj? dla wlasnych korzysci... i nie pchac si? na 

sil? w kazdy biznes, bo szybko tego pozalujecie. 

Zwroccie tez uwag? na niesamowicie rozbudowang 

stron? ekonomiczng gry Nie wspominajgc juz o 

inteligencji komputerowych przeciwnikow.. 

[naturalnie mozliwa jest gra w sieci), Do tego 

dochodzi naprawd? dobry engine (nawet gdy nie 

mamy akceleratora grafiki - b?dziemy pod 

wrazeniem!) Ale naturalnie P-200 + akcelerator 

to wcale nie jest za duzo na t? gierk?,,. ktora 

powinna pojawic si? gdzies w polowie 1999, a moze 

i pozniej Lecz warto b?dzie czekac 

• APOKALIPSA W/G BRUCE'A W. 
Najnowsza giera Activision pozwoli si? Warn wcielic 

w skor? samego. Bruce'a Willisa Jak wiadomo, 

aktor ten wi?kszosc problemow rozwigzuje za 

pomocg obszernej kolekcji broni palnej, bialej i.,, 

kazdej innej, wi?c i Apocalypse na pewno nie jest 

przeznaczona dla milosnikdw wyrafinowanych gier 

przygodowych, Apokalipsa b?dzie, of course, 

rasowg rzeznig w 3D. 

•POWROT DO MORDORU 
Lubigcych gry RPG ucieszy fakt, ze wkrotce (bo w 

zimie tego roku) pojawi si? sequel kultowej w 

pewnych kr?gach fanow gry Mordor, firmy 

Interplay. 

• WSPOECZESNY IMPERATOR 
W grze Defcon mozesz zostac „wladcg" jednego z 

krajow zrzeszonych w ramach ONZ i podzwigngc go 

ku szczytom prosperity i slawy. Gra Igczy elementy 

symulacji zarzqdzania krajem i dzialalnosci na forum 

ONZ (w tym takze sposobami, ktore raczej nie 

spotkajg si? z zyczliwym odzewem ze strony innych 

panstw - sabotaz, podburzanie itp) z elementami 

gry ekonomiczno-taktycznej Powiedzmy, ze to taka 

I dll p|bi3wszysiko uko- 

-ymulacje walki 

jjpojny Suvia- 

'«vrnimt 

HhPM 

. . h I'liil 

1 * jff! ..-.‘iigUi 

iNdtAjJ, Mollisdlii 

^sza ich ZOO-stronjcawB Instmk- 

m disiiigi. Nawiasan mdiurld, 

M lekiiipa zQjmuja zwykle wIq- 

cei mm niz mi tzs- 

sinlwiijiiiipra- 

MbIbIb [randy- 

dala na inySliwca.,. 

(i dliMj niz tnwala 

pOZuiej jeiiD ItaHBFS). 

_... Peter Pan 

lwori;y Aerial Combat Manoeu- 
Vres 1918 zlitowali si? nad tymi 
nieszn^^snikami, twcrz^c gr?, 
ktara ma ponoc w idealny spo- 
^ balansowafi pami?dzy kla- 
syoznym symulatarem lotu iz 
Ws^Lkimi jego ..szykanamn i 

symulacj^ walk) 
w P°vvietP2u. (E^amigowcy - 
Pflmi^tacjie„ Wings? To ma by£ 
Ppdoljny klimat i styl gryLGzna- 
^ to tyle, 2e chob semolot 

zachowywat si? zgodnie 
1 |Jrawami aerodynamtki. to 

gracza b?dHie koncen- 
na $BfT10j esencji ta- 

ej m waice powietrznej, 
a nie ria vvalca z przyrzqdsmi 

sterami i tur- 
bulencjami 
(choc jak naj- 

co pre- 
tejj| SealfStycma aymwlaoje, 
mbgf) si? tu krzywii* z niasma- 
kiem * aje to gra me le&t rqbio- 

esKorta,; PTOSlwWwame 
wragieh sahnolottiw, .aWu ns 
balopjj (^eppetiny, watym- 

z real izp w^ydi w 
3D, tije-coloi7e j wysdfea ros- 

dzieiWo^ci, i mas? erektGw 
dwietlnych (jak si? ;daja - 
eelerator mile widzianyj, nad 
terenami odtworzonymi na 

podst. owczesnych zdj?c z 
powietrza. Do tego 

bogatywybor 

urozmaicony dzwi?k. Brzn 
milutko! Premiera na poczgt 
ku ostatniego kwartalu teg 
roku. 

ACM 1918 
Aqua Pacific 

HI-1 



wspolczesna Civilization Co wi^cej gra ma rftlec 

bardzo smieszne wymagania sprz?towe - 

praktyczme pojdzie na dowolnej mocy 4801 

•EXPENDABLE 
To nowa gra firmy Rage [to om stworzyli Incoming) 

I znow mamy przed sobq zapierajqcq dech w 

piersiach (akcelerowanq grafikq] gierk? akcji w 3D 

Tym razem wcielamy si? w zolnierza zfemskiego 

korpusu ekspedycyjnego W gr? zaimplementowano 

opcj? deathmatchu, |ak i grama we dwdch na jednej 

maszynie (split-screen). 

Gra Hardwar pozwoli wciejic si? Warn w skor? 

„wolnego |ajemnikaH| goscia od brudnej roboty, 

walczgcego wylqcznie dla wlasnej korzysci, 

Wyngjmuiesz si? do rozmaitych „prac" [zabojstwa, 

napady itpJ tym, ktdrzy potrzebnjq Twoicb uslug, 

na calym obszarze Ukladu Slonecznego* T? gr? 

mozna by okreslic jako mieszank? gier typo 

..MechWamor’1 z np Frontierem Brznn dose 

zach?cajgco. . i takoz wyglgda. 

ti ^ f. 

* HERETIC 2 
Coraz blizej premiery sequela jednej z najbardziej 

znanych gier FPP, tyle tylko, ze teraz bpdzie si? ona 

dziala w .. TPR I naturalnie procz tradycyjnego 

arsenalu b?dziemy tez mogli korzystac z bardzo 

irnQk 
(indurech feld- 

®jT WfSpfmT glow- 
no czapkach... 

Ale jak si? dokladniej 
iMnet... Bohate- 

rem gry jest na- 

jemnik, znany 
‘to JMprtyr, kto-| 

K. ^ poqhodzi z 
Splot 

ro2mQ%h oka- 
IfCtfoici Sprswia, 
ze Martyr pos ts- 

immt kJirtist i 
odpovuiada na 

epol jednej 2 

Az 8iQ tu prost Ayzacyto- 

waii mejskiego Reja 

Jniectiaj naroriowie 
wzdy postnonni znajg, ze Pola- 

cy nie aesi, swego Quake'a 

majy". Cytat moze niezbyt wier- 

ny - ale myaia, ze gdyby Raj zo- 

baezyt to, co zaraz Warn opisza, 

to wybaczylby mi naruszenie 

swoich praw autorskich. 

Peter Pan 

Gra Mortyr: Schloss nie jest 
pierwsz? prdbg stworzenia pol- 
skiej gry FPP na PC. Ot. byl 
chocby Target. Ale - co tu omB 
wad - Target mdgtby mpje i, 
wytrzymac 
ke’a, lecz 
Unreal nie 
efektownie. 
wspomniany 
zawodnik zupelfi|£ 
iigi. Bez kompta&r 
moze wyjsc na ring, 
gdzie oczekujq na niego 
najlepsze zachcdnf| gry 
FPP i... wszystko si? moze 
zdarzye. Walka w 
razie powinna by6 bSl 
wyrownana, na pewno fffl 
zakonezy si? nokautem w 
pierwszej rundzie. 

Do atutdw Mortyra 
jeszcze powrocimy; 
teraz pora zap.qzyj 
Was z zslozenia 
Psrni?taai^ yV 
steina 307 ekeie wy- 

by zinfilnro- 
lizarnek i hi^toria se^ kqrtozy? 

0, nict bordziGj myinego! Ta hi¬ 
stone dopiero miyna'* 
dgityra czeko tak^s podrdz w 

czasie... 

Mortyr: SchEbss to plen/vszy 
epizod gry First Person Per¬ 
spective, dpracowywanEijprzaz 
/jcdnoczonl ally: Mirage So¬ 
ftware i Corwin Software, Au¬ 
to rzy planujq co nsjmmej 30 
leveli [plus levete rfoMkmvek I 
Pierwsze 15 3.0 wqdfawka 

Mortyra przez zomel^lad ns- 
st?pne 15 to wgjfjSwkftj 
przez... ten sam zamekale jui- 
w innym czssie.pz^dpomiesz- 
czen wraz 2 uplywetfi czasu m- 

^rzebudowana, zniszczo- 
na tub 20fan0 wodq, zmienil si? 
•ftystrdj j, przede wszystkim, 
B|| przficiwnikdw. 

A teraz zasypi? Was mniej lub I 
r ikrojonym, cytatami 

ico ja dzisiaj taki cytujqcy... cy 
“jtata cyfce eytaty z Tacyta ;]] z 

„pemjetrfflaj twdrcdw, za- 
eszcjtonegg ns ich stronie 

WWW. Ktoz leptaj mz om potrafi 
wyekspb^vvat" Ipty swego 
..dztecka'4? 1mm jednak roz- 
paezn? bdnmraRtanie Wa- 
azyeh umysldw, to powiem ze 
gi's powinna pojavyM si? jeszcze 
w tym roku, bye moze miwe; 
duro sf.ybciEj iiii ktokci '• by 
OKeta!., 

graeze pewnie tak - byta to 
pierwsza [gtosna) gra FPP i 
pradziadek wszystkich dzisiej- 
szyeh hitow. Jego akeja rozgry- 
wala si? w czasie II wojny swia- 
towej, w zamku petnym hitle- 
rowebw. Autorzy Mortyra wy- 
raznie skladaj? hold czcigodne- 
mu przodkowi, poniewaz fabu- 
fa Mortyra jest tprzynajmniej 
na poczqtku] dose podobna. Tez 

rusza na samobojez? misj? w 
czasie. Zostaje cofni?ty do roku 
1942, gdzie musi spenetrowac 
niemieck? baz?; mowi si? bo- 
wiem, ze maj? tam miejsce kon- 
takty pomi?dzy IMiemcami i sze- 
fami mafii... tez z przysztosci. 
Po dwdch latach „wtapiania si? 
w tto", Mortyr, juz jako agent 
brytyjskiego wywiadu, staje u 
stop pot?znej fortecy. Wydaje 



pncjn przeciwfflBfcre- 
puje ich do gdy 
f, podkulajq oyaS® sie- 
mykajq, w niebJBy wy* 
me „Hilfe, hilfeModglo- 

• Grafika i engine. / 

Mortyr naturalnie zostat wspo 
moieny mocq objifeeniowtj ak- 

■fltondw i 

fell 
ii i ()?<lx7{ 

i£i Ifj-bitwi t.ekg| 65? 
$™w. W pelnl^™^™. S'odowisko, 0 

ft 3D, bezzad 
w Oszustwi 

map imityjacyd 

mia 
;zq tku dl 
kampro 
ttylu hit- 
awdziwe 

przestrzenne tfciekty* nie 
wchadzq w gr?! 13ra swiatla i 
cienia liezona w czasie rzeezy- 
wistym, Swiatla nie sq preren- 
derowane (czyli 
przygotowywane w momencie 
tworzenia mapy i zachowujqce 
si? statyeznie w czasie normal- 
nej gry). W Mortyrze mamy do 
czynienia z dynamieznymi cie- 
niami za dynamieznie porusza- 
jqeynni si§ obiektami. Np. lecq- 
ca rakieta stanowi zrodto swia- 
tfa. Filary, mi?dzy ktorymi leci, 
dajg cien o zmiennej dtugosci, 
zalozny od pozycji danego filara 

i aktualnej lokalizaeji ralciety 
•rodlem swiatla moze tez bye 
woda, kwas czylawa. System 

Inne efekty 

B?dzie deszcz, snieg, efektow- 
ny potprzezroczysty ogieri. Le- 
cqce pociski swiecq wtasnym 
blaskiem, kazdy w spjDsob zrdz- 
nicowany od typu broni! 

& ' >***•■» * V ' ^ 

ilnytn niebez- 
strzezo- 

erowedw. 
tmos]g£?: 
Ulupigcy 

idzki^niess- 
Jne i d2wi?- 

Muzyka 

Odtwarzana z CD. Stworzono 
trojwymiarowy system 
dzwieku, przy 

wykorzystaniu technologii RSX 
3D firmy Intel Corporation. 
Niesamowite wrazenie prze- 
strzennosci daje wyrazne od- 
dzielenie wirtualnych zrodet 
dzwi?ku, ktore mogq sprawiac 
wrazenie, jakby dochodzily na- 
wet z tylu czy z boku. Jak 
mowiq sami twdrey gry: ppgdy 
na dziedziricu z tylu i troch? z 
prawej wyje zimowy wiatr, z 
przodu pod nami pochlupuje 
woda w studni i jednoczesnie 
gdzies u gory, z lewej strony 
j?czq laricuchy bramy - przezy- 
cie jest po prostu miazdzqce." 

sy walki, jak i wzywanie pomo- 
cy sprowadza innych wrogow, 
dotqczajqcych si? do zabawy. 
I\la szcz?scie nie wszyscy prze- 
ciwnicy wykazujq takq mor- 
derezq aktywnodc - niektorzy 
mogq uciqc sobie drzemk?, 
smaeznie... pochrapujqc! 

•Klimat 

Sikiym atutem ma byd klimat, 
a w tym celu mozliwie najbar- 
dziej realne przedstawienie rze- 
czywistosci. Gracz powinien si? 
poczuc, jakby rzeczywiscie zna- 

No coz - to b?dzie HIT przez 
bardzo duze H. CzekamyM! 

Ps. I nie mog? si? powstrzy- 
mac. W pewnym konkurencyj- 
nym pismie, z lipca, znalaztem 
juz.,. RECENZJ^ tej gry. 
Hmmm... BAAARDZO dziwne, 
poniewaz gdy pisz? te slowa 
(koniec lipca] gra nadal jest 
jeszcze w fazie „wirtualnejM. No 
coz, pewnie recenzja tez byla 
wirtualna ;). ■ 

Mortyr: Schloss 
Corwin Software/Mirage 

To naprawd? dose dziwna i ciekawa gierka. Jest to 

przygoddwka osadzona w swiecie fantasy; przy 

czym jest to swiat o tyle niekonwencjonalny, ze np, 

wyst?pujq w mm... motocykle (taki snedmowieczny 

Harley naprawd? budzi uzname) Jeszcze bardziej 

mekonwencjonalna |est akeja. Otoz me dose, ze 

mamy tam kliku ylownych bohaterow, to kazdy z 

nich moze bye prowadzony przez innego graeza (a 

wspoldzialac trzeba..,). Jak kazda memal gra 

fantasy opowiada o walce o wladz? i zmagamu si? 

z silami Chaosu i Ciemnosci Niestety twdrey 

poskgpili innych danych, w tym daty premieny... 

Nie, to nie b?dzie mowa o Myscie. Mystic Isle to 

nowa gra RPG, przygotowywana przez Cerberus 

Games. Wiadomo nam o niej jeno tyle, ze ma miec 

zupelme nielinearnq fabul?. z licznymi sub-questami 

i grafik? 3D w rzucie izometryeznym. Playable demo 

powinno pojawic si? w pierwszym kwartale 

przyszlego roku. Niestety autorzy me pokusili si? 

o zamieszczenie takiegokolwiek screenu. 

To, co kiedys zatrqcalo o sf, stalo si? faktem 

Hitachi Semiconductor jako pierwsza firma 

stworzyla kosc pami?ci SDRAM DIMM o 

pojemnosci 1 GB! Dla mniej zasobnych przewidziano 

nktady zawierajqce zaledwie 512 Mb RAM Tak tak, 

juz widzimy autorow gier w roku, powiedzmy, 

2002, jak radosme usmiechajqc si? wpisuja do 

instrukcji cos w rodzaju: 16 GB Ram required.. 

Znana z wprowadzenia wielu standardow 

technologicznych firma Sony we wspolpracy z 

innym liderem przemyslu elektromcznego, FujiFilm, 

opracowala nowy nosmk do przenoszenia danych 

pomi?dzy komputerami. HiFD [esfc nast?pcq 

populannej dyskietki fnotabene dyskietk? 3,5" takze 

opracowala Sony w 1980 roku), ktdra w ostatmeh 

latach gwaltowme stracila na znaezemu z powodu 

niewystarczajqcej juz pojemnosci i mewielkiej 

szybkosci odczytu HiFD niweluje te braki - spora 

pojemnosc [200 Mb!), znaezna szybkosc 

przesy lania danych* wysoka odpornosc na 

uszkodzema fmi?dzy mnymi zastosowano 

zaawansowane algorytmy korekcji bl?ddw) 

sprav/iajq, ze pudelka z dyskietkami powrocq 

medlugo na biurka uzytkownikow komputerdw. Co 

istotne, nowy standard zachowa pelnq 

kompatybilnosc z dotychczasowymi dyskann 1,44 

MB (nap?d HiFD moze odczytywac i zapisywac 

takze stare dyski). Szczegoly: 

http://www.sony.com.pl 

Wedle informacji wyczytanych przez nas w 

Internecie, premiers MK ma nastqpic 4 

wrzesnia?! Ale me powiedziano tu, czy chodzi tu o 



r- aa 

wersj? na PC Z drugiej strony - pojawiajq si? juz 

trainer, spisy ciosow itp do pc-towskiej wersji, 

wi?cjest to prawdopodobne. Oby! 

•ALIEN VS PREDATOR 
Tq grq mogli si? podniecac dotqd tylko posiadacze 

konsoli Atari Jaguar. Inna rzecz, ze wyglqdala tam 

dose kiepsko, gdyz mozliwosci tej maszynki nie byly 

najwyzsze Ale powstaje konwersja na PC - i 

zapowiada si? naprawd? niezle. Gracz moze wcielic 

si? w trzy postacie: Predatora, Obcego, lub 

czlowieka (komandosa); w kazdym wypadku 

dysponuje innymi mozliwosciami, Najtrudniej ale i 

chyba najlepiej gra si? czlowiekiem... A w ogdle gra 

ma bye ostrq nawalankq FPP. 

® COS DLA STRATEGOW 
Interplay szykuje pi?knq niespodziank? dla tych, 

ktorzy ponad wszystko ceniq porzqdne strategic. 

Nosi ona nazw? Ultimate Strategy Archives i jest 

zestawem zawierajqcym klasyczne strategic: Sid 

Meier's Civilization, Railroad Tycoon Deluxe, 

X:COM, M A.X , Dark Colony, Conquest of the New 

World Deluxe, Jagged Alliance Deadly Games oraz 

Heroes of Might and Magic. Na zachodzie zestaw 

ma kosztowac 35$ Cbrzmi zach?cajqco.J i miejmy 

nadziej?, ze pojawi si? on takze w Polsce 

•NBA KROLUJE 
Na ekranach naszyeh komputerow. Kolejna gra z 

tej serii, ze stajni EA, nazywac si? b?dzie... NBA 

Live 99 (oryginalne, czyz nie) i pojawi si? jeszcze w 

tym roku W roli konsultanta wystqpi zawodnik 

Boston Celtic, Antoine Walker. 

• WI^CEJ LOWOW 
Sierra On-line, troch? zaskoezona naglym 

sukcesem gier symulujqcych polowania, zamierza 

rozwijac swejq gr? Trophy Hunetr. Czyli? Ma 

powstac cala seria gier symulujqcych polowania, 

w grafice 3D Ich atutem ma bye naprawd? duzy 

realizm 

•DVD W POLSCE 
Na naszym rynku pojawily si? juz urzqdzenia DVD- 

RAM, ktore umozliwiajq zapisywanie i odezyt 

danych na/z plyt DVD. Dost?pne sq juz mi?dzy 

innymi modele Hitachi (GF-1000), Panasonica (LF- 

D101), Pioneera (DVR-S101) oraz jednego z 

pionieraw w tej dziedzinie Toshiby (SD-W1001 i 

Eidos Interactive uzyshal 

chyba wreszeie szanse, by 

przestana kojanzyc go wy- 

Iqczniez postacie boskiej Lary. 

Gry przezen wydawane bowiem 

z cate pewnoscia NIE potrzebuja, 

by podpinano im etykielke "ko- 

lejnej gry od tych, co to wydali 

Tomb Raider"... One stanowig 

klasp samq w SDbie: fantastyez- 

ne Fighting Force, cudowne Com¬ 

mandos Behind Enemy Lines (dla 

mnie bezsprzecznie, juz w tej 

cbwili, jeden z najmDcniejszycb 

kandydatow na gr? roku) czyre- 

welacyjniezapowiadajpsieDa- 

ikatana - to tylko kilka z tych • 

sogennant-hitdw.TerazzaU 

scislej: za czasjakis blizejnit- 

dolaczyc moze (z niemalym im- 

petem) rowniezi Gangsters: Or¬ 

ganized Crime. Tak bowiem jak 

poprzednie, ion zapowiada sig, 

delikatnie mowige, niesamowi- 

cie okazale... 

Gem.ini 

Celem grajqcego w Gangste- 
rach b?dzie osiqgni?cie niepod- 
wazalnej pozycji capo di tutti 
capi - bossa (moba] przest?p- 
czego swiadka. Droga do tego 
zboznego (to chyba nienajlep- 
sze slowo] celu dtuga b?dzie 

jednak i - nie da si? ukryc - 
uciqzliwa. Innymi slowy: aby 
moc wreszeie pozwolic sobie na 
luksus "sprawowania opieki" 
nad catym miastem, wymaga- 
ne b?dq zgola nieludzkie umie- 

j?tnosci... Jedynie korupeja i 
"eliminowanie-1 opornych (cz?- 
sto przeradzajflce si? w sto- 
sowna do klimatu giery polity- 
k? strachu) - w mysl zasady 

: wszystkich da si? kupic - pozo- 
Stafybqdi nie istniejq, bqdz ist- 
nie6 nie mog?, powinny stac si? 
Umm do sukcesu. Smaczku 
qoIoSce dodaje fnktP za akeja 
Zprganizowenej Przest?pczo^Cf 
rqzgrywa si? w Stanech Zjed- 
ndczonych w latach trzydzie- 
stych naszego stulecio - zto- 
tych ciasach gengsterdw, pro* 
hibic|f i raezej nieudotnej, nie 
nadqzejqcej za bfyskawicznymi 
zmianami w "mentaJno&i* 
przest?pcow, polieji, Jednym 
slowem - b?dzie tak jakioe til- 
mowycb Nietyka[ny-chSS po- 

scigi samochodowe, zamachy 
bombowe i duzo, duzo latajqce- 
go wokbl naszyeh "podopiecz- 
nych" otowiu„. Hm: zh?dne 
epatowanie okrucierisIflBfl 

Bye moze. 
iedrmk i 
kawai hi’ 
storij zars- 
zenOM| 

System He¬ 
ro wania 

akcjq tfjsby'- 
ba rfiwniez 
sam zamyd 
giery) przy- 
pornirmnie- 

co aotyezny 
Syndykat, Tak jak w nim bo* 
wiem, pole akcji (walki) widocz- 
ne jest w rzucie izometryeznym 
- bo i tak okresla si? ten cha- 

rakterystyezny widok "z gory i 
zarazem z boku". Oczywiscie - 

jakzeby moglo bye inaezej - 
Gangsters znaeznie przewyzsza 

swego rewelacyjnego poprzed- 
nika. Pierwszq znaczqcq roz- 

nicq b?dzie funkeja obserwowa- 

nia i kierowania "poddanymi" za 
pomocq kilku, wspofistniejq- 
cych zarazem okien. Innq - 
opeja multiplayer Cata jednak 
reszta, m.in. konieeznose do- 

boru personelu, rozmaite typy 

(tiwozesnejO broni w praktyce 
niewleb romt si? b?dq od bul- 
Ifrogowskiej wizji £wiata prze- 

st?pczego i zwiqzanych z mq 
parspektyw: 

Ns co zaterh c?eWy? Na 
wspSIczesnq form?, lecz znaez- 

niestarsz? (lata Wielkie- 
go Kryzysol wer$j?starego, ale 
\ zarazem -przyszt^ciowego' 
liitu - Syndicate, 0. ktdrzy groli 

Cs byt moze rdwniez i ukortezy- 
lij. wiedzcjzitam. czego si? spo- 
d^ewod ■ tak jak t woim (zapew- 
ne), glowne role obsadzone b?d ] 
przez: sporo pkcjilazczypt? 
strategii i mnbstwo, mnbstwn 
^wietnej zabawy, 

A tak swojq drogq; czy aktual- 
ne trendy w gracb (i wdrfiijf Kit 
tworedw] noszq przypad 
kiem znamkin swoistej mody na 
“bycie tym ziymM? Zastandwmvj 

si? - oajpierw Dungeon Keeper 
w chwil? pdiniaj Grand Thef 

Auto* teraz zaS Gangsterzy.. 
A^etr‘ooh pomy^leC, cones czej 
ka wl 

1 — 



■ .'bi-mfH 
go siiiil-Slffl 
rzac btizErH^H 
przestrzenie poi- I 
nocnej cz^sci I 

ffitfwiftc, diwigk sv I 
yi'/B powjnsen vjF-ni I 

tjszy £I 
i mocg! Do I 

H^ru maoie pie- 
czola wteWt worzon Jc h 13 
trn$z s&iandift?mscigbwvcSi 
|BP72 (m in, ffijc^ebamp- 
m Riverside, Lii% Rpck i 
Dgpvbrontel. 
oJwlaBnich preferlcji mt? 
jPe.iBB^pHBden z 7 

"starocie" roznmiemtu: slare sa- 

mochody. Inna rzecz, ze nie wiem, 

czy Ford MustangJ^i^un|^^ 
LjSFTlMu |i Hii piyMUDl 

Li'Mcinii! romW Cfioniiu, 

Ri&^ewame czy! 

PiJS *‘Brcadfiwkr 
per*rua^Htycznfe i 
bfdziesz zodowdloj 

dgobowania, 

Trans Am 
zujqcy na SCOT 
Championship, przel 

czasy pot^znych 
szos, gdy benzyna kosztowala 

grosze (centy] za galon, a noz- 

czfse 2 zsfjpwtaiJanp 
fltrakcji; podabnie jak duza 

lnfleP6nc|( w wy- 
posazenis i'pslggi wybranych 

Irans-Anl 
md nasw f silnik?; ma jested za¬ 

ny i zaWieszenia^ * 
je, padrasyj, priekon* 
JeidfTd mpzi'ia solo wo* 

$£ Miftittf Utft 
t* Mr/cj'f fiv,v 
*f ffitu C***r* 
ft 1‘jtfTjT 

W Alttn ihr*i/t 
■JVJMfJtort#* 

ft fljymrttt 

Cat Selection 

mozesz wyciqgngc go z rupie- 

ciarni i odkurzyc -przydasi^! 
Pierwszy wyscig - juz jesieniq 

tpazdziernik/listopad]. _ 

Trans Am Racing '68-72 
GT Interactive 

SD-W1002), jednak jak twierdzi jeden z szefow 

oddzialu Toshiby zajmujqcego si? technology DVD 

- Kqji Hase, rozwdj DVD-RAM napotyka na powazne 

problemy Wbrew pozorom najistotmejszym nie jest 

wcale istnienie kilku formatow zapisu DVD 

(niektorzy producenci proinujq bowiem wlasne 

ruzwiqzania niekompatybilne ze specyfikacjq DVD- 

RAM) lecz brak sensownych zastosowan d!a tego 

typu urzqdzeri. Bardzo wplywowe srodowiska (np. 

Hollywood) wywarly ogromny nacisk na 

projektantow DVD zmuszajqc ich do opracowama 

bardzo skutecznych mechamzmdw ochrony praw 

autorskich (tradycyjne CD praktycznie me 

posiadaly zadnych zabezpieczeii i mozna je bylo 

kopiowac bez ograniczen). Koji Hase nazywa te 

mechamzmy „mieczem obosiecznym", poniewaz 

mogq doprowadzic do sytuacii, w ktorej DVD-RAM 

b?dzie idealnym urzqdzemem do magazynowama 

danych (filmdw, muzyki, prograinow), feclnak me 

b?dzie mozna zapisac w tej technice niczego 

interesujqcego Zdaniem szefa Toshiby jedynq 

nadziejcj dla tego medium jest powstame systemow 

umozliwiajqcych rejestracj? na DVD wiasnych 

filmdw (odpowiednik kamery wideo) 

•LARA MOVIE-STAR! 
0 filmie wiadomo tyle, ze,., cos si? z mm dzieje, tj. 

prace postqpujq naprzod Dowodem jest chocby 

plakacik reklamujqcy ten przyszly filmowy hit . oraz 

nieco „podrasowana* Lara z bliska Hm, czyzby 

znowu silikon byl w robocie? ;) 

•A MOZB GOLF? 
Access Software zapowiada dwie nowe gry 

symulujqce t? coraz popularmejszq dyscyplin? 

sportu. Links Extreme poiawi si? pod koniec roku i 

powinna dose znaezme odbiegac od tego, do czego 

przywyklismy w tego rodzaju symulacjach. Po 

prostu ma to bye gra „z jajem", np. za pornocq 

pileezki mozemy dokonywac roznych demolek na 3 

dost?pnych polach ti w ich okolicach), Druga gra, 

Links LS 1999 ma zawierac m.in 25 trybow gry 

(!) i par? ciekawostek (np. mozliwosc 

komunikowania si? z innymi graezami - w Internecie 

- za pornocq glosu itp ) 

•ACTIVATE'98 
To impreza, ktdra odbyla si? w Dublinie w dniach 

2B-30.07, w baaardzo klimatycznym 

sredniowieeznym zamku. Mozna powiedziec, ze byla 

to swoista rozgrzewka przed targami ECTS, o 

ktdrych z kole: na pewno poozytacie duzo wi?ce| w 

nast?pnych numerach CDA. Zas wrazema zi 

Activate - na dalszych stronach tego numeru 



■NASTOLETNIA CZAROWNICA 
Znacie zapewne ten serial, emitowany na Polsacie 

A nie wiemy, czy wiecie, ze Simon & Schuster 

Interactive zawarl umow? Cendant Software na 

interaktywn? gr? bazuj?cq na tym serialu Gra 

powinna pojawic si? jeszcze w tym roku 

•SZTUKA WOJENNA 
Operation Art of War volume 1 - to pierwsza gra z 

nowej serii Talonsoftu (to ci od Battlegroundow) 

Rozgrywa si? w latach 1939-1355. I mfejmy 

nadziej?, ze w tym cyklu nie b?dzie tylu gier o wojnie 
secesyinej... 

•STALOWY ARSENAL 
Licznych fanow cyklu Steel Panthers (bo wiemy, ze 

jest ich w Polsce calkiem sporo) zapewne bardzo 

ucieszy wiesc, ze wyszla kompilacja zatytulowana 

Steel Pantehre Arsenal. Zawiera ona wszystkie 

trzy cz?sci cyklu, wzbogacone o oficjalne data-dyski 

z misjami. B?dzie to niewptpliwie cenna kolekcja dla 

kazdego fana strategii, a szczegolnie dla tych, 

ktorych interesujg bitwy pancerne w latach 1939- 

1999. Polecamy 

•GUARDIANS OF JUSTICE... BYE' 
To byla bardzo dobrze zapowiadaj?ca si? gierka 

(nawet mielismy dac j? w zapowiedziach w tym 

numerze CDA..J Taka gra akcji + sporo do 

myslenia; ni to Postal, ni Commandos Behin Enemy 

Lines. Screeny wyglgdaly naprawd? OK, premiera 

miala miec miejsce poznqjesieniq... a tu nagle - b?c! 

Microprose niespodziewanie oglosilo, ze 

rezygnuje z prac nad t? gr?. Lrcho wie czemu. Na 

pocieszenie - firma zastrzega sobie wszelkte prawa 

do fabuly, engine itp. zatem istnieje szansa, ze 

projekt zostame wznowiony - lub, ze kiedys 

powstanie inna gra bazujgca na tych zasobach. Oby. 

lersidwai 
lynny jirodukt nrie&jesftfego 

SajianalezybezwQtpieaia 

Ido JiarifziBj Biekonwencjo 

laliycli strategii rozgrywanych 

w czasie rzeczywistym. Boctio- 

ciaz celem w aim bylo, jab to 

zreszts zwykle bywi, pokonanie 

przeciwnikow czy dojsciB do por- 

lalu, to jednak gldwny nacisk po- 

lozono nie tyle na dowodzenle 

wojahami, co na zalnzenin 

sprawnie funkcjnnujqcego mlni- 

paAstwa. I o ile aprawy ehono- 

miczne rnzwiazane zostaly nie- 

malze perlekcyjnie, to prowadze- 

nie wojny pnzoslawiato wiele do 

zyczenia - zabawa ze straznica- 

mi do najppzyjemniejszych rza 

czy nie nalezata... 

Allor 

Autorzy wzi?li sobie chyba 
wi?kszosc uwag do serca i po 
zmianie barw klubowych nelo- 
pWare zacz?li tworzyd eoi no- 
wego, Cos, co zowie si? Ryce- 
nze i Kupcy (Knights & Mer* 
chants), choc mimo zmiany 

nazwy i firmy, kazdy milotfnik 
Osadnikow bez trudu odnajdzie 
konzenie tej produkcji. Jest to 
o tyle proste, ze chociaz grafi- 
ka zostata znacznie ulepszona 
(chocby te wodospady), a te- 
reny staiy si? jeszcze bardziej 
plastyczne, to nadal podobien- 
stwo jest wr?cz uderzajqce. I 
jest to na dobrq spraw? kom- 

plement, bb tak szczegdiowego 
przedstawienia iycia malycb 
ludzikbw, nigdzie indzisj nie 
tj^wiadczysz. Dobra, milo gada 
si? o historic ale immt "na- 
wiiafi" o tym, co si? nie zmienJ- 
lo tudziaz zmienito si? niewiele, 

lepiej napisafi par? sttw o tym* 
co zyskalo nejwi?cej - czyli o 
prowadzsPiu welki: Koniec t 
mozolnym pokrywaniem swegc 

terytotfum sieci? posterun* 
kdw! Wystarcz? jedne barekijli 
I to wcafe nie dlatego, ze walki 
si? nie provyadzc Po prostu 

sfuz? one tylko j wyl?cznie joko 

ko'siary dla rekruttiw, Ci po od- 

powlednim wyekwipowaniu 
stajq si? wojskiem. co wr?zesi? 
dodatkowo 2 opuszczeniem 
przytulnego mieszkenka; przy 
czym ich si!e zalezy nie tyle od 

przeznaczonych na Ich szkolo* 
nie ifoSci cennego idltego 
kruszcu, co od przydzlelonego 
im uzbrojenia, ktdi'e nie ogra 
nicza si? juz tylko do tarczy i 

mieczy, PMznych rodzej&v m- 
jdw jest bqwiem caikiem sporo: 
trzy rodzeje piechoty orez po 

dwa oddiiatiw strzefeckich, 

konnicy rycerstwa 1 pikimertiw, 
a wiadomo, ze co innego po* 

luk i sktfrzane kurta, ale rycerz 
nie b?dzie sob? bez konia, zefa- 

znej tarczy, miepza \ stafowego 
napfer^nika. Samo wyekwipo- 
wani?; trwa przy tym tyle samo. 

na 

tnebne jest dla tucznika, a co 

innego dla rypetrza. I zostefo to 
wkoteu uwzgl?dnione! Dla tych 
pierwszych wystarczy bowiem 

poczyntoniu w warowni odpo- 
wiednrcfi przygntovvort logi- 

stycznych - cdzt by wyku? miecz 
potrzeba nieco wj?caj zachodu 
nit przy pobieniuluku, przy kt6- 
pym v/ystarcry desks i warsz- 

tetzbrojmistrze. A tfo-miecza... 
Najpianv zelozo z kopolni trza- 
ba WydobyC, potem przetopiiS: 
0 dopiero p^niej ded platn&rzo- 

m do przekucia * a do tego 
wszystkiego wymagane jesz¬ 
cze calkiem spore iio^ci w?gl&, 
Podobnie zreszt? ma si? spre- 
m z napier^niSiem, .. Ale za to 
co rycerz, to rycerz! Tym bar- 

dziej, ze w zlocie kosztuje tyle 
samo. a 0 nie bylo zozwyczaj 
najtrudniej. 

Na wytrenowaniu woja sprawa 
si? nie konczy. Po pierwsze dla- 

tego, ze nie wypada go przeciez 
puszczac w pojedynk?. Na 
szcz?scie mozna ich grupowac, 

co utatwia dowodzenie, a poza 
tym umozliwia zmiany szyku: 
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tym stwierdzeniu jedynie na 
demku i paprzednich dziefach 

fcyeh twdrcow! 

Skoifoenie kempanii nie ozna- 
cza jednakie korica przygody! 

Jak ha kszda dobra gr? wydan? 
ostatnimi czasy, takze i ta udo- 

st?pma cq£,co nazywa si? roz- 
grywk? siecEow?, Azewykorzy- 
stuje standardowe mechani- 

zmy windowsa, wi?c pograc 
b?dzie mozna zarowno przez 
TCP/IP, modem, IPXa oraz kabe- 
lek - zaleznie od posiadanego 
sprz?tu. Jak na razie, o mapach 
dla tego trybu wiadomo tyle, ze 
b?dzie ich co najmniej dziesi?c, 
co tqcznie z inteligentnym kom- 
puterem Cktory b?dzie mogt 
walczyc poza przeciwnikami 
ludzkimi) oraz dyplomacj?, po- 
winno na "troch?" wystarczyc. 

Zapowiada si? wi?c Cpo raz ko- 
lejny, dobreczasy id?...) na gr? 
bardzo dobr?, popychaj?c? 
Osadnikow [mimo zmienionej 
nazwy i barw klubowych) ostro 

do przodu. Przy tych rozwi?za- 
niach, jesli dopracuje si? dodat- 
kowo interfejs tbo obecnie nie 

mozna za jednym zamachem 
ustawic, by szkola wyuczyla na 
przyklad dwudziestu rekru- 
tow], to b?dziemy mieli naj- 
lepsz? strategic wojenno-eko- 
nomiczn? osadzon? w srednio- 
wieczu. A wszystko to dodat- 
kowo przy standardowej dla To- 
pWare'u cenie 49,95 zlotych! 
Az si? chce czekac do konca 

wakacjiM! Gdyby to jeszcze tyl- 
ko nie oznaczato pocz?tku roku 

szkolnego... 

cy. Plansza t?tni wi?c zyciem: 
kto£ r?bie drzewo* ktog posila 
si? w karcamre, coS czteronoz- 
nego tarza sa? w bfccte - samo 
patrzenie na sprawme funkcjo- 
nujgc? pFowIncj? sprawia ra- 
doSG. a jakby nie bylo jest to 
ledynre §rodek na wygranie ba- 
talii! Jak mozna si? damyGlad, 
za tym wszystkim stoi jakaS Ta¬ 
bula, Grace. jako kapitan, a p6£- 
niej general strazy pafacowej, 
staje w obronie wiadcy podupa- 
dajqeego imperium, Zaczyna si? 
od ofrrony dstatniej nie zbunto- 
wanej prowincji, by w czasie 
pi?tnaatu misji przemdwic do 
rozsqdku buntownikom - oczy- 
wiSeie .im mocniejszymi argu¬ 
ments^, tym lepiej; w mi?dzy- 
czasie, t filmowych przerywni- 
ktiw dowiadujemy si? takie co 
nieco o historii. Nie jest to 

melo, bo Srednio na jednej z 
nich schodzi caly dztonek, co w 
somie daje ponad dwa tygodnie 
wyrwane i zycsorysu - w zna- 
czeniu jak naibardziej pozytyw- 
nym, sczkotwjek opteram si? w 

okreslanie liczby linii oraz kie- 
runku, w ktorym wojowie 
patrz?. Tak przygotowane sity 

zbrojne b?d? oczywiscie bronic 
naszego panstewka przed zaku- 
sami s?siadow, a po jego 
okrzepni?ciu przeprowadzac 
nasze wfasne operacje zaczep- 
ne. A po drugie, jako ze nie 
sam? walk? czEowiek zyje, po- 
zostawianie oddziatow z dala od 

zrddet zaopatrzenia konczy si? 
raczej nieciekawi? - glodni od- 
chodz? bowiem do knainy wiecz- 
nej szcz?sliwosci... Jest to bar¬ 
dzo duzy krok naprzdd w trzy- 
maniu si? realiow: pokazcie inn? 
gr? ostatnich czasow, ktora na 
ten "malutki1 szczegdl zwroci- 
Ea uwag?r a przy tym byta skie- 
fwana do szerszej rzeszy gra- 
czy. Owszem, farmy i Eme cen¬ 
tra "wspomagania zycra'1 s? na 
porzqdku dziennym, ale wszyst¬ 
ko to dzieje si? jakoS za pfeca- 
mi. me; moina nikogo oddqc od 
zaopatrzenia Itpv itd. A tutaj 
czas pperacji jest fimito- 
wany, 3 liczba wojdw ogr 

na nie tyle jak?d abstrakcyjn? 
liczb?. co zdolnodci? dostarcze- 
nm im poiywienla. Bu mozemy 
Ecb mfed liczb? praktycznie da- 
woTn?» ale gdy poczuj? pustk? 
w brmchach.,, well, nowych 
farm zbyt szybko si? nie stawia 
i szmal feci w hioto... 

Co bardzo istotne. wszystko to 
widac na biezqco! LudzEkdw no- 
sz?cych chlebuS czy beczki i 
winem, chlopbw uprawiaj?Gych. 
pole, mlynarza miel?cego zisr- 

no, rzefnika przerabiaj?cego 
prosiaczki na kiaibaski tudziez 

^garberza bowi?cego si? skdra-: 
mi. A zeby bylo £mleszniei, 
wszysoy oni taz od czasu do 
czasu ieSi musiql fiardzo mils 
zmiana, bo w Settlersach o 
zolgdkach myileli jedynie gdrni- 

•ZYJ I NIE DAJ PRZEZYC 
To jakby motto gry Survival Mniejsza o fabul? - i 

tak skonczy si^ na krwiscie krwistej ekstermmacji 

wrogow, Gra powinna ucieszyc posiadaczy 

akceleratordw - robiona jest wlasme i myslg o ich 

mozliwosciach Na P-166 z akceleratorem gra 

powinna chodzic w okolo 25-30 klatkach na 

sekund^, Lada dzien powinno pojawic si? demo - a 

wkrdtce po mm pelna wersja gry 

•KRWISTY RTS 
Nazywa si? toto BlockWars i jest „dzieckiem" 

KaosKontrol. Uwazajcie: RTS + Postal (!) w 

jednym. Akcja dzieje si? na ulicach miasta - gangi, 

policja, niewinni mieszkancy itp. Wszystko w true- 

colorze! Karabiny, dzialka, miotacze plomieni, 

bomby, granaty - wszystko czym mozna zabijac, 

b?dzie w tej grze! No coz - „dozwolone od lat 18- 

tu1'; juz wkrdtce... 

•S3 WRACA DO GRY 
Od pewnego czasu o firmie S3 niewiele bylo 

slychac. Swego czasu uklady tej fir my wyznaczaly 

standard w popularnych kartach graficznych, 

jednak po niezbyt udanej konstrukcji, jakq byl Virge, 

na czolo peletonu wysun?li si? inni producenci 

Tymczasem S3 przygotowala nowy chipset o nazwie 

Savage3D, ktory juz jest wykorzystywany w kilku 

kartach graficznych (min, STB Nitro 3200, 

Hercules Terminator BEAST), a kolejne firmy 

zapowiadajq wykorzystywanie go w swoich 

produktach w najblizszym czasie (Diamond wybral 

Savage jako podstaw? nowej linii akceleratordw 

3D). 128-bitowy uklad integrujcjcy akceleracj? 2D, 

30, Video i DVD ma fantastyczne parametry i 

wykorzystuje nowatorskie technology, np. 

technik? kompresji tekstur, nowy interfejs AGP czy 

architektur? „trzyliniow?” (3 operacje graficzne w 

jednym cyklu) Wedlug zapewmed prodocenta, 

karty zbudowane w oparciu o Savage b?dq mogly 

osiqgad wydajnosc rz?du 125 min pixeli na sekund? 

(5 min trojkqtow na sekund?) oraz b?dq 

dysponowaly niespotykanym zestawem funkcji i 

efektdw specjalnych. Zapowiada si? wspaniale, 

chociaz z ostatecznq ocenf} warto zaczekac do 

czasu ukazama si? owego cuda w Polsce 

-MHiiNllliM - - 
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•CONFIRMED KILL 
Gra ze stajni EIDOS i TEN to symufator mysliwca... 

ale tylko internetowy fchlip) Duzy realizm lotu, 

misje historyczne i fikcyjne i ponoc wielka 

grywalnosc. 

•FINAL FANTASY VIII 
Dopiero co pojawila si? gra opatrzona numerem 7, 

a tu juz szykuje si? jej nast?pca, ponoc znacznie 

lepszy od FF VII! Bohaterami FFVIII jest mieszana 

parka (17-letm ..ramboicJalny,r facet i 27-letnia 

pamenka-dziennikarka). w FF8 zmiemono grafik? 

(rezygnuj?c z nawigzywania do mangi). Zmieniono 

tez meco swiat, w ktorym rozgrywa si? akcja, tak 

by byl mniej magiczny - a bardziej realistyczny Gra 

powinna ukazac si? wiosng 1999. 

SB na start!!! 
I istopad ratal 1988 m szail- ™m za°ferowac najlepsza 

Killer Driving Game czyli Car- 
I SpZOStaC naprplszjmmie- pocalypse Now... 

L slpcefn w naszvm mllle- Nowy engine,3D.ma si? p°_ 
zytywme objawic przede 
wszystkim w samochodach. 
Majq si? one rozpadac z wiel- 
kim hukiem na cz?sci; po ude- 
rzeniu w przeciwnika ly 
jak?s przeszkod? terenq 
od naszego wozka b?d| 
iskrami odpadac drzwi, / 
rzak i kola. Rownie dog 
bryka moze uksztaltowad 
w banana lubrozpasc nad 
cz?sci. Przebojem ma stac 
si? rozbijanie przedniej szyby. 
Zarowno Twojej jak i przeciw¬ 
nika. Znacznej rozbudowie 
ulegly same ti’asy. po ktorych 

kPWi BPaezy. Sprilpl tejtjl;. b?dziemy si| sdgac Cczytaj: 

mieszania bQdzie seip] 
negol 

don 2 ■ Csriiocfllp 

Mr6z 

siQcem w wmm mllle 

nium. W tym wtasnie miesip 

ppzed siedzibg SCI pojawiq sip 

tysigce pikietujgcych przeciw 

bputalnosci babe i pacyfistdw. 

niatomiast ppzed sklepami zajmu- 

jgcymi sip sprzedaza giep kom- 

putepowych ustawig sie miliony 

wyglgdajqcych (prawie) nopmal 

nie, spnagnionycli hektolilrow 

• NIGHTLONG 
To roboezy tytul przygodowki majstrowanej przez 

Team 17. Ma miec r?cznie rysowan? grafik?, akcj? 

dzieigcg si? w dusc dziwnych miejscach (w 

konwencji cyberpunku! - inplanty, cyberprzestrzen, 

hackerzy itp,) i bardzo nastrojowg muzyk? 

Bohaterem jest Joshua Reev, ktory musi pomoc 

majqcemu jakies powazne klopoty kumplowi 

Giera zajmuje 3CD, zawiera 50 lokaeji, mndstwo 

zagadek, full sekweneji FMV i od groma speechy. 
Po|awi si? pozng jesieniq tego roku. 

ELD & Kfl 

Max Damagenare^piepowra* 
ca i zanosi si? na fcc, ii w wiel- 
kim stylu! jest wjekszy. bar* 
dziej M i o vwee^owaznief 
stuk nlmtf. to qz st rasz- 
nie duzo Jsk zapewr; 
niajq autorzy. po zagraniu 
Carm aged don 2, na 
zcfofasz ’ 
ba drugiego 
zotgdku. Wedtug nich Carma- 
geddon spowodowal zaledwie 
krwaw? burz? w filizance, te- 
raz ma nadejsc naprawd? wiel¬ 
ka fala. No wi?c dzieciaki zapnij- 
cie pasy i sprawdzmy, co ma 

MDRDOWACn!), B?d? wi?k- 
rdztfej zakr?cone i 

Lafwiej b?dzie 
n. ni&wyrabiajqc 
z zakr?tbw. Na- 
nki nie b?dtj tyl- 

ale rowniez przez 
ozna przejechstf, 

rdzajqc przez szy¬ 
by wystavvowe! 

Na traskeh znajeiowad si? 
b?dq ukryte plans*?? do ktd- 

;h wjazd ,b?d2fe tlost?pny 
zgromadieniu odpowted- 

pumofr Jest wi?; 
miajfifc D%i|gfcych w 

W|d|irii|ot np stMony 
czy fiawet v$3Ctgroh. Oezy* 
wiscie daniem gldwnymBv 
karcie restauraeji [ 
Carmageddonl 
2 pozo- 

to pewna radfi ti 
mu po prawie I Zwi?kdEono oezy 
wiscie IQ przeciwnfj 
szyeh. Sau^le posiadaj? swqj 
inteligmcjfc 
maze® otji*M^;ji*c’ 
Naton^tffilsirei 
ki dreg* 

Autorom Carpocalypsi 
wpadlo takze do glowy kilka nie- 
konieczniemqdrych (czyli przy- 
datnych] pomyslow. Przyklado- 
wo b?dzie mozna otwierac 
drzwi naszego samochodu (po 
qpj?? - chyba zeby kogos za- 
haezyd?) lull lapac zwierz?ta 

fpo co?, a przeaefeszystkhri 
jeki sposdb?) Notomiast 
laGyjme zappwjada si? nowy po- 
myst efetedminaeji wszystkiB- 
go, eo woktS! nos. a 

miariowide padpalanielH B?dzie 
mozna obtewad benzynq prze- 
ciwnikdw, pieszyebi miarz?ta, 
a potem ich spafad! Makabra!!! 

^0x480 prz^ | 

I iw. Moje pewneoDierel^B 
natomiast wymagania 

lanii^ip^ejfao tutaj b?dziecie 
iJt 32 RAM. Cafe 

SIcF^j^ceny pami?ci w 
Si czasach sq zenujqco 

[nlskie. Nowosci? (w Carmaged- 
don graeze narzekali na brak tej 
opeji] majq bye powtorki. B?- 
dziesz teraz mogl swobodnie 
zapisac na hardziela swoje naj- 
lepsze osiqgni?cia i pochwalic 
si? swoimi wyezynami przed 
zszokowanymi Ralep 
szono rbwpiez opcj? nefework. 
dzi?ki ktdraj b?d*3osz mbgl swo- 
bodd? fKiszaled przez internet. 

I to ibz wszystkp* co ma nam 
oferowac Carmageddon 2 * 
Corpocotypse Now. Hej, dzie- 
ciaku! Mozesz juz rozpigd pasy i 
i otworzyd oezy... To byte tjflkpK 
jazda prdbna. Fein a histeria fui- 
w listopadzie. Usta^cie 
pod sklepamL.. ale oie na tfe 
jakiS szatenrec moze tarn fjuz 
trenowad! m 

l-1&K9 



&Mj5K 
naturalnie swoje specyficzne kombosy i mozliwosci 

Nazwy leveti mowiq same za siebie: Rzeznia, Pieklo. 

Krematorium... Gra ma si? pojawic pod koniec roku, 

a plotki mowiq, ze |uz teraz autorzy musieli nieco jg 

ocenzurowac z co drastyczmejszych sekwencji... 

MK - wysiadka? 

•KOLEJNY GENERAL 
Milosnicy gier strategicznych juz zacierajf} r?ce. 

Kolejny z slynnej serii SSI . General nazywa si? 

People's General Akcja rozgrywa si? w roku 20D5, 

w czasie konfliktu na wschodzie. Chiny kontra 

sojusz Rosja-USA! Ale tak naprawd? to mamy do 

dyspozycji 19 nacji, z ktorych kazda posiada jakies 

specyficzne jednostki (w sumie okolo 200 odmian, 

z mozliwoscig rozbudowy, modyfikacji itplJ Do 

wyboru tryb kampania i 36 pojedynczych 

scenanuszy No i gra w sieci - |ak najbardziej 

wskazana! 

•POWROT KSIECIA PERSJI 
W ramach mody na reanimowame starych gier, Red 

Orb Entertainment powrdcil do klasycznej gry 

zr?cznosciowej, czyli Prince of Persia Of course 

zrobil jg teraz w 3D, a na dodatek w TPP. Ciekawe 

czy ten remake powtorzy sukces swego przodka? 

•TOTAL ANNIHILATION 
Malo macie dodatkowych data-dyskow do tej gry? 

Naprawd?? Chcecie wi?cej? Co za maniacy, jak 

pragn? zdrowia... No dobra, skoro tak Cavedog 

ma dla Was kolejng porcj? dodatkowych mis|i w 

packu o nazwie Total Annihilation Battle Tactics 

Konkretniej -100 „szybkich" misji o zroznicowanym 

poziomie trudnosci, Dodatkowo w packu zna|dg si? 

4 nowe jednostki: Arm Stunner, Core Neutron, 

Arm Phalanx i Core Copperhead Dwie z mch 

nu) to jest 
cos.,, choc 
takie nzeczy 

spotkalismy juz 
w Dark Reign. Lecz poniewaz 
pomysl jest dobry i stosunko- 
wo malo (dotqd) wyeksploato- 
wany, wi?c nie ma co si? wy- 
krzywiac. 

Naturalnie autorzy piszp o re- 
welacyjnej Al... [Dopdki nie zo- 
bacz? - traktuj? to jako prze- 
chwatk?; podobne teksty to juz 

standard we wszystkich mozli- 
wych strategiach i rzadko kie- 
dy ma odzwierciedlenie w rze- 
czywistosci), Niezapomniano o 
gnze sieciowej [do 8 graczy 
naraz). Twdrcy zastrzegajq si?, 
ze zdradzili tylko skromnq cz?sc 

niespodzianek (i to tych mniej- 
szego kalibru), zatem Terra 
Victus moze nas mile (lub nie- 
mile) zaskoczyc jeszcze w wie- 
lu momentach gry. A ze do jej 
premiery pozostalo kilka tygo- 
dni... to szybko zobaczymy, ile 
prawdy tkwi w tych patetycz- 
nych zapowiedziach. Zresztq 
bye moze na CD znajdziecie 
demko programu (nie mog? 
obiecac na 100% - ale szansa 
jest) i sami zobaezyeie "jak si? 
toje". ■ 

TERRA VICTUS 
Me 2 Interactive 

loMHii Von Harmer 

-szalonirdyktatorNeo- 

iZiaaishiego Rezyaiu 

Pnzeinystowego wkrotce (bo we 

wrzedaia, gdy gra trail aa pdf 

ki) skgpie we krwi ekraay wa- 

szyeh aioaitorow, dyzqc do bez- 

wzglqdnego podboju catej planety. 

juz tylko czekajq na zaak rozpo- 

ezgeia rzezi... 

Ugly Joe 

No chyba, ze ktos im przeszko- 
dzi. Kto? - Ty, graezu, rzecz ja- 
sna. Zdziwiony? Pewnie, ze nie; 
to bylo jasne od sameob po- 
czqtku. Ale poki co, zyjesz so- 
bie spokojnie, jako zolnierz-za- 
wadiaka i wolny strzelec, gdzies 
w malej wiosce nomadow i wy- 

ci si?, ze jestes panem 
samego siebie. Nie wiesz 
jeszcze, jak hardze 
wkrotce zmieni si? 
twe zycie i jak 
wielkp odpowie' 
dzialnosc b?dziesz 
dzwigat na swo- 
ich barkach. Na 
szcz?scie nie 
sam - jeden 
zolnierz kontra 
cala armia... 
no, nie takie j 
"przeboje" wi- 
dzielismy w roz 
nych grach Clito- 
sciwie zmilez? tytuly), 
ale na szcz?scie tu scenarzysci 
oszcz?dzili nam podobnych 
atrakeji. Musimy najpierw 
stworzyc oddzial skladaj?cy si? 
z podobnych nam narwancow 
[plus ci, ktorzy ceni? sobie zlo- 
to i za nie zrobi? wszystko, 
pytajqc “czemu, dla kogo i 
co11), odpowiednio ich uzb 
kolektywnie ruszyc do boju. 

Gra sama w sobie ma bye 
RTSem, ale nieco odmiennym 
niz wszystkie inne. Nie na tyle, 
by przejsc do historii - ale wy- 
starczajqco nowatorskim, by 
dalo rad? w niego pograc bez 
uczucia znuzenia, wywolanego 
n-tq z kolei realizacj? ogranych 
do bolu pomyslow. Owszem, 
b?dq warn potrzebne fabryki, 
b?dziecie produkowali rozmaity 
sprz?t wojenny - ale tak czy 
siak, t? wojn? wygrywa si? pie- 
chotq... Dobrze dowodzon? 
piechotq. Tu jest pies pogrze- 
bany! W tym RTSie duzo bar- 
dziej liezy si? talent graeza jako 
stratega, niz liezba i jakosc wy- 
produkowanych jednostek. 
Jest tarn tez kilka innych rze- 
czy, ktore powinny ucieszyc 
RTS-owcow. Nie wspominamy 
tu o doskonalej true-kolorowej 
grafice. Ale juz np. w pet- 
ni trojwymiarowe 
otoczenie i 
wszyst- 

kimi jego 
skutkami Cograni- 

czenie pola ostrzalu 
i widzenia przez 
uksztaltowanietere- 
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m m m 

wszelkim 

pi awom .grewfar- 
;,$l No, ele jfjik mdwiikrdlik^ 

Bugs - “maze m wiirew prawu 
grawit®! - s!e ia t&m si? nis 
inam-ni‘pfawmH Tuprzeciaz 
chocfzi bErd2E#iBw^|PP 

.SJ4iUJ^realiQtyc?ne mraAraal 

nie wr® rt’k^Fo wd dw praw dzi* 
wyqffly|@&J 

c?ego taro iwy&cfgu, jsk i gra- j 

.n\B w try bp “sezonowym'' z 
tefym bagkzem ellfllinacjk 
wzrontu do^wiedczenia w ijp- 
f$,uglywu czesO itp. fia K| 
stopniach tnidnodci. a tdki? 
tryb "chfifripioriship" W zaleV 

nodciod gusty, mD?eciei|fsc w 
tryb arcade, [ak i cen osHflej 
reafrstyczny, w ktdrym poiazdy 
ulegaj? widocznym uszkcdze- I 

• OSZALEURH 
Wszyscy fani King Questa za chwil? zacznq zgrzytac 

z?bami Majnawsza cz?sc tego cyklu, noszgca 

podtytul Mask of Eternity, powali graczy na ziemi? 

[a nawet dobry metr pod J swoimL. wymaganiami 

sprz?towymi Otoz aby w miar^ sensowme pograc, 

trzeba b?dzie miec: Pentium-2, 64 Mb Ram i 

akceierator!!! Posiadacze, powiedzmy P-166 i 32 

Mb Ram, od biedy odpal? t? gr^ na swojej 

cieniutkiej maszynce ale grab si? da dopiero wtedy, 

gdy zostanq wyl?czone wszelkie dodatkowe opcje 

uatrakcyjmajqce grafik^ Czy tu ktos aby nie 

przesadziP Bo tak ze screenu sgdzgc me 

wiadomo gdzie idzie ta mac obliczeniowa. 

mozecie sobie „za friko" sciqgngc ze strony 

internetowej Cavedoga A jak dobrze pojdzie, to w 

tym numerze powinno bye jej demko. 

•H6L16IJNY R1S? 
Akcja Theocracy dzieje si^ w starozytnym Meksykm 

Oprbcz tradycyjnego juz tutaj rozbudowywania 

swego potenejalu i walczenia z przeciwnikann (takze 

poprzez dyplomacj?, szpiegow, sabotazystdw itp] 

w grze duzg rol? ma odgrywad„ religia. Oraz czary 

i uwarunkowania gospodarczo-historyczne. Gr? 

tworzy Interactive Magic i powinna pojawic si? 

jeszcze w tym roku 

•BUNT R0B0T0W 
Doswiadczymy tego w grze Wild Metal Country, 

firmy DMA. Ma to bye zr?cznoscidwka w 3D, a 

pokaze si? pod koniec roku. Do wyboru wiele typow 

maszyn (bardzo zroznicowane reakcje!) i aren walki 

Szczegolnie ucieszq si? posiadacze akceleratorow 

grafikL 

i skosnych p?tli, mostow, wind; 
cz?sto zmusz? kierowcow do 
zamiany ich samochodow w 
pojazdy - czasowo - la- 
tajgce. Poczuje- 
cie si? A 
na gdr-^B ^ A 
sktef ko- M ^ 

fejee w ' 
lunapar £ 

ku! Wra- ■ 
zenieSWdv H 

o wtosnie ohiSDUjq m 
nhlopaki z Inks 2 Interac- 

ira-T.T.T. -zaskotzy yi 

noma nwm\, fcljp 

tiul r.vi i6t:| giuk^f* r Pojazdy sq uzbrojone.,, 
gdy tego chcemy. No coz, gdy 

nie da rady wygrac uezeiwie... 

A oto w skrocie to, co oczekuje 
was w grze: 

Wi?kszo£fij somtofflOil flwelc'3CT 

wsLydijyvio ukfTwa^akt, is cak 
naprewri? to Crdiwymisrowesq 
gfownie semochody, zas tory * 

mimo^ozordw trdjWymjarowfk 
£ci - sq tyJko dwirvvyiWn 
mi “cienfamr - ■pne'vud^^eh^ 
trai W TIT mblcsydie 
cie, na \0^yj 
sta przestT7erfito^gr,dg» M- 
rymi poruszajq si?^ pojazdy. 
B?dq wiefopoziomom. zasupta* 
ne, pozakrgomio jek kiszki albo 
gotowariy makaron, polqczone 
seriami pionowych, poziomych 

niomr s zjezd do pit-stopu jest 
koniecznodciE}, a nie fanaberiq 
zawodnika, Zresztq na samej 
jezdzie zabawa si? nie konezy. 

• B uspaghetti’k&ztBltnychM w 
petni 30 tordw 
• B pojazddw, i rndzliwosciq 
ingereneji w ich mozliwosci i 
parametry 
• widowiskowe i realistyezne 
kolizje oraz wynikajqce z nich 
uszkodzenia 
• kilka stopni trudnosci, rozbu- 
dowana Al komputera 
• "battle mode" 
• podzial ekran.u - rownoczesna 
gra dla dwoch graczy na jednej 
maszynie 
• doskonaly i szybki engine 

To juz chyba wystarczajqca re- 
komendaeja dla tej gry. Wypa- 
da juz tylko niecierpliwie ocze- 
kiwac na premier?... Niestety 
jej data jest jak na razie tajem- 
nicq firmy. A szkoda. ■ 

T.T.T. (Thrust, Twist n Turn) 
Take2imeractive 



liemne, nie przejmujqc si? 

bftfznf naftfelcel flpojnqi^a 
screeny - 
fcropek-na rat)^e%j^|ma 
2a stole..:); Nie mmmrm 
temat fabuly - ale cry ma ona 
ia^ekolwtek 2nac2en?Wfefc!hy 

wftlzefantazji.,. Rowiidzmy, ie 
-ai^tralijscy Aborygeni wvpo- 
witozreli wojn? Czeczenii wife 

sekweneji z Top Guna i gr? w 
sieci. Czy to wystarezy, by 
zdobyc serca (i kieszenie] 
graezy? Odpowiedz poznamy 
jeszcze w tym roku, mrozn? 
toby] zimq... ■ 

filmu z Tomem Cruisem w noli 
glownej i ponownie zasiadamy 
za sterami F-18 Hornet. Nie 
byfoby w tym nic dziwnego tsy- 
mulatony latos nam obrodzi- 
ly.J gdyby nie to, ze wszystko 
wskazuje, iz omawiania przeze 
mnie gra Top Gun: Hornet's 
Nest nie b?dzie symulatorem. A 
przynajmniej nie takim, do ja- 
kiego przywykli ci, ktorzy lubiq 
ten gatunek. I nie b?dzie to tez 
taka zwykla strzelanina. Ta gra 
b?dzie Iqczyc elementy obu ro- 
dzajow komputerowej rozrywki 
i do tego, jak si? wydaje, na 
uczciwej zasadzie fifty-fifty. Kto 
chce pobawic si? w pilota - nie 
poczuje si? oszukany, choc 
moze kr?cic nosem na malo re- 
alistyczny model lotu. Kto b?- 
dzie chciaf seryjnie spuszczac z 
nieba MiGi czy rozwalac cele 

Gpy, Mire \m elementy 
spiilacjilolintypowpa- 
walankg majij sie calhiem 

dobrze. 01 • 6-Police, Incoming 
- to tylko pierwnze przykladyz 
bnzegu. Gdyby jadrtah Ktos zazy 
czyl sobie takiej gry, ale z wy- 
korzystaniem realnie istniejocych 
tnaszyn... No,tubylobyjuzlro- 
chegorzej.$iggajgcpamigt;igja- 
kie$ dwa lata wstecz (albo i wie- 
cej) ppzyponiinam sobie tylko Top 
Gun: Fire at will. Wprawdzie 

Dzemu w$ pom in am t? wfasnis 
gr?? Naturalnie nie bez powog 
du> Oto po ^rkolejny powral 
camy do populernegif 

Peter Pan 

Rosja, USA, ONZ itp. itd,, a ty 
jako mtody obiecujqcy pilot itp. 
itp. 

Autorzy obiecuj? ci?zkq, ale dy- 
namieznq muzyk?, super-odlo- 
towq grafik? (no, tu bym tro- 
szeczk?polemizowat.J, bardzo 
"napakowane" przeciwnikami 
30 misji, sporq ilosc filmowych 

TOP GUN: HORNET’S NEST 
Micremse 

♦STRATEGIE Z INTERPLAY 
Interplay Productions zamierza uraezye graeza 

dwoma strategiami Pierwsza to RTS osadzony w 

swiecie Star Trek Druga ma zas bazowac na znanej 

zapewne strategom z dluzszym stazem gierce 

,.Conquest of the New World” 

•NIESPODZIANKA Z CD PROJEKT 
Trwajq tarn prace nad lokalizaejq (po ludzku: 

tlumaczeniem na polski. udzwi?kowianiem itp ) 

kolejnej przygodowki, ktora powinna juz lada dzieh 

pojawic si? w sklepach Na razie jej tytul jest 

tajemnicq Ale., Gierka ma bye klimatyezna i na tyle 

„ostrq" akcj?, ze bye maze zostanie wprowadzone 

ograniczenie wiekowe dla nabywcow Grafika w 

true-colorze, 100 lokaeji (w tym wiele 

kilkuekranowych), kilkadziesiqtpostaciitp Wsumie 

ta gra ma bye dwa razy wi?ksza od Ace'a! I miejmy 

nadziej?, ze odmesie odpowiedni do swoich 

rozmiarow sukces. Naturalnie tym razem 

obejdziemy si? bez screenow 

•WINZIP PO RAZ SIODMY 
Na strome internetowej firmy Nico Mak Computing 

pojawila si? wersja 7 0 beta znakomitego i 

popularnego programu WinZip. Na razie jest jeszcze 

w fazie testow (jezeli chcesz, mozesz zostac beta- 

testerem), ale juz wkrbtce b?dzie dost?pna 

szerokiemu gronu odbiorcbw Tym samym Nico Mak 

potwierdzi swojq wiodqcq pozyej? wsrod 

dostawebw narz?dzi obslugujqcych archiwa ZIP 

Szczegoly: http://wwwwinzip.com 

•MP3 OFICJALNIE9 
Format kompresji dzwi?ku MP3 jest doskonalym 

rozwiqzaniem, ktore o dziwo nie bylo dotychczas 

dostrzegane przez potentatow przemyslu 

komputerowego Nie da si? ukryc, ze w tej chwili 

najwi?kszyin powodzeniem cieszy si? technolagia 

MP3 wsrod odbiorcbw pirackich nagran 

muzycznych W ogble mozna odniesc wrazenie, ze 

wszystko co si? wiqze z tym formatem ma posmak 

zakazanego owocu lub przynajmniej wytworu 

subkultury Wi?kszosc oprogramowania 

obslugujqcego MP3 to dziela amatordw lub 

niewielkich grup zapalencow (co nie oznaeza niskiej 

jakosci, przeciwnie - wystarezy spojrzec na 

WinAmpa) Wszystko to prawda, jednak sytuaeja 

moze si? wkrbtce zmiemc. Dwie duze firmy 

zwiqzane z przemyslem fonografieznym i 

softwareowym - Good Noise Corporation i Xing 

Technology Corporation - podpisaly porozumieme 

w sprawie promowania formatu MP3 i 

wykorzystania go w celach marketingowych Obie 

firmy zamierzajq zajqc si? sprzedazq utworow 

muzycznych za posrednictwem Internetu do czego 

idealnie nadajq si? pliki skompresowane w 

technologii MP3 Na strome Xmga dost?pne jest 

juz odpowiednie oprogramowanie (encoder, 

odtwarzacze oraz serwer MP3) Bye moze juz 

niedlugo me trzeba b?dzie wychodzic z domu, aby 

kupic najnowszq plyt? swojego idola? Do 

popularyzacji muzyki zapisanej w MP3 mogq si? 

takze przyczynic przenosne odtwarzacze 

(odpowiednik walkmana), ktore juz dost?pne sq w 

sprzedazy (ok. 250$) Zaletq tego urzqdzenia jest 

ogromna odpornosc na wstrzqsy i uderzenia 

wynikajqca z faktu, ze wewnqtrz me ma ani jednej 

mechanicznej cz?sci - muzyka przechowywana jest 

w ukladach pami?ci RAM o po|eninosci 

wystarczajqcej do przechowywania jednorazowo 

ok godzinnej plyty Ladowanie plyty odbywa si? 

poprzez Iqcze szeregowe z komputera. Szczegoly: 

http://www goodnoise com oraz http:// 

www xingtech com 



•JASKINIA GIER 
Nowa strona o grach komputerowych - Jaskinia 

Gier pana TomeczaKa - oferuje wiele cennych 

informacji Jest tutaj dzial NEWS, mnostwo linkow 

i plikow do sciqgni^cia. W plikach znajdziemy 

trainery, patche, oraz rozne bajery do 3Dfx-a. 

Wsrod linkow sq: Quake 2, Producenci gier i wiele 

innych... Poza tym dzial TOP 10 i inne atrakcje 

Zainteresowani? No to biegiem na http:// 

gry.cavern com,pi 

•GRY ZONE 
http://wwwTs.compl/gry -to kolejny adres, na 

ktdry zapraszamy milosnikdw gier [robiony jest 

„przez graczy dla graczy"). Szczegolnie tyczy si? 

to Quake'a 1 i 2 ale i fanowie innych rodzajdw gier 

nie powinni bye zawiedzeni.. 

PrcifgodMa w 3D + gra akcji ■ lo kombinaeja, klora zdo- 
hywa sobie coraz wipkszp popularnosc. Dowodem moze kyli 
chocby najnowsza prepozyeja Firm Take 2 Interactive i BLAML 

Prodnkcja nazywa sip Monkey Hero, bazoje na starej chinskiej le- 
geodzie i jest - co nie bylo trodne do adgadnipcia: "a 3D action 
advenlore featuring rich and compelling game enviroments and chal¬ 
lenging puzzles". Nie jest to zreszlq ostatni element egzotycznego 
dla nes Wschodu, ne kidry natkniemy sip podezas zabawy. Mimo, if 
graflka Monkey Hero jest renderowana, widaCwniej wyrafne wplywy 
japonskiego komiksn i filmu animowanego (czyli slynnych: mangi i 
anime). Mniejsza juz o to, czy ktos lubi te duie oezy czy tez nie - 
gierka po prosln wyglpda tadnie. Dodajmy In, ze cala graiika ren¬ 
derowana jest w czasie rzeczywistym! 

Ugly Joe 

Nasz malpi bohater wybiera si? 
w magieznq ppdroz, w czasie 
ktorej musi przebyc 16 pozio- 
mow lochow. W?drujqc natknie 
si? na 45 gatunkow przeciwni- 



mrn allows i yratm 

pliwie kojanza lyinl "Virus" - to 

jedna z bardziej pamietnych gier 

lat 80-tych. Zapewne wiec ucie- 

szy ich lakt, zg tylul ten doczo- 

kat sip nowego wcielenia, noszii- 

cego HiiBHO VZDOO. Radosfi b{- 

dzie jeszczd wiekszo, gdyz za 

projekt odpowiada niejaki David 

Braben (tok, to tworca slynnej 

Elite, ppadziadka dzisiejszych Pri- 

vateerow, Frontierdw i innych 

kosmicznych ekonomicznych sy- 

mulacji). / 

Ugly Joe 

namiczna akcja, szybkosc i nie- 
liniowosc rozgrywki, wsparte 
odpowiedni^ muzykq i mno- 
stwem efektow dzwipkowych. 
To nie bpdzie nic specjalnie no- 
watorskiego, odkrywczego, Wszelako nie liczcie na to, ze 

V2000 przeniesie was w gl^bo- 
ki kosmos i zmusi do parania si^ 
hcindlem, piractwem i wypelnia- 
niem zlecanych misji. To nie ta 
bajka! Nowe wcielenie Virusa to 
wieloetapowa i dynamiczna gra 
akcji, w ktorej bpdziemy mieli 
mozliwosc zmierzenia sip z opa- 
nowujqcymi swiat gigantyczny- 
mi stwnrami Czainfekowanymi 
"czerwonym wirusem” - czyz- 
by jakas aluzja?]. Jest to po 
prostu ostra strzelanina bez 
zadnych gipbszych podtekstbw, 
wymagaj^ca jednak tak pewnej 
praktyki w strzelaninach, jak i 
strategicznego myslenia. 
V2G0G skiada sip z 36 level! w 
6 odmiennych swiatach (wod- 
nV. yfcysty, lodowy, pustynny 
itpJ, w tym takze w trybie sie- 
ciowym (do 16 graczy naraz]. 
Wykrywamy wroga i eliminuje- 
mV no, odbijajqc zainfekowane 
teryUoria, unarade'uiRmv i na- 

prawiamy swoj po- 
jazd w rozmaitych 
centrach napnaw- 
czych i przemyslo- 
wych itp. 

Atutem gry majp bye 
zrdznicowane scene- 
riewalki, szybka i dy- 

wyznaczajqcego nowe kierunki 
itp. Ot, wykonana na odpo- 
wiednim poziomie profesjonali- 
zmu nawalanka. Ale czy to 
wada? Raczej nie. Premiera 
jeszcze w tym roku. ■ 

V2000 
Grolier Interactive 

Shogo: Mobile Armour to gierka niedawno 

zapowiadana w CDA Musi bye rzeczywiscie dobra, 

skoro Instant Access dogadala si? juz z Monolithem 

w sprawie wydama data-dysku do tej produkeji. 

Powinien si? on pojawic me pozniej niz w 3 miesigee 

po premierze samei gry 

Jesli jestes zainteresowany rolq beta-testera 

rozbudowanej gry RPG o naziwe Awakening 

Project, daj znac jej producentom, mallujqc na 

adres dtcomput@mindsprmg.com. Radzimy si? 

pospieszyc, gdyz autorzy chcq wydac t? gr? jeszcze 

przed nastaniem zimy 

w swiat przygodowek zapewni Warn gra FunComu, 

zatytulowana The Longest Journey. Spenetrujecie 

tarn dwa swiaty. Pierwszy, Stark, umieszczono w 

realiach sf, drugi - Arcadia - to swiat fantasy, pelen 

magii. Zwroccie uwag? na znakumitq grafik? w true 

colorze! Kazdq postac w grze wymodelowano z co 

najmniej 1000 polygonow Zresztq popatrzcie na 

screenik. 

Ci, ktorzy lubiq t? gierk?, niech wiedzq, ze juz 

wkrotce ukaze si? jej sequel Autorzy twierdzq, ze 

b?dzie to prawdziwe wyzwanie dla graeza i milowy 

krok w rozwoju gier komputerowych. Nooo, 

zobaezymy. Niestety poki co to wszystko, co wiemy 

na ten temat 

Young Digital Poland - firma specjahzujqca si? w 

produkeji oprogramowanla edukacyjnego i 

multimedialnego - podpisala dma 10 czerwca 1998 

roku trzyletni kontrakt z tajwanskq firmq Kwang 

Fu Book Enterprises Co, Ltd. Przedmiotem 



•HE HE, COOL, HE HE! 
GT Interactive przypomm nam przygody dwoch 

arcyglupkow - czyli Beavisa i Buttheada Tytul jest 

(na razie) niewiadomq, Wiemy za to, ze giera b^dzie 

specyficznie potraktowanq przygodcwkq, w ktorei 

bye maze nie b?dzie wiele sensu - ale za to graez 

powinien zarykiwac si? ze smiecliu 

•TOPWARE SPONSORUJE VICTORIE 98 
W marcu tego roku w Teatrze Muzycznym Operetki 

Wroclawskiei odbyla si? wielka impreza 

humamtarna, w czasie ktorej wr?czono nagrady za 

pamoc dzieciom chorym na bialaczk? oraz ludzmm 

dotkmptym powodzig Patronat nad imprezq 

sprawowala firms TopWare z Bielska-Bialej (jak 

widac, wydawanie gier nie jest ich jedynq 

specjalnoscig) W imprezie udzial wziply znane 

osobistasci zycia politycznego z Polski, Wielkiej 

Brytami, Niemiec a nawet Madagaskaru Victone 

98 otrzymali mi?dzy innymi: Ksi?zna Diana Spencer, 

Jerzy Owsiak, Jolanta Kwasniewska oraz redakeja 

czasopisma CD-Action. 

•BILARD NOZNY?! 
Albo jak wolicie pilkaball, czyli. Pinball Soccer, 

panoc przebojowe polgczenie gry pinballo-podobnej 

i syinulacji pilki noznej Czego to ludzie me 

wymyslcj? 2 stoly, dwoch graezy naraz na lednym 

ekranie, sub-gierki Cnaturalnie utrzymane w 

kontraktu jest sprzedaz i lokalizaeja na j?zyk chinski 

dwoch autorskich programow YDP: "Lingua Land" 

i "Wirtualna Szkola Matematyka" Taiwan jest juz 

pi?tnastym panstwem po Finlandii, Francji, 

Czechach, Rosji, Turcji, Szwecji, Kanadzie, USA, 

Holandii, Bosni, Szwajcarii, Belgii, Portugalii i 

Grecji, do ktorego zostala sprzedana licencja na 

dystrybucj? programu "Lingua Land" "Wirtualna 

Szkola Matematyka" od czasu premiery podezas 

tegorocznych targow INFOSYSTEM '9B, zostala juz 

sprzedana do Rosji, Czech, Francji, Belgii i 

Szwajcarii 

•INTERSTATES 
Fanow Interstate czeka w?drowka w rok 1982, 

gdzie w okolicach Las Vegas b?dziemy usilowali 

uwolnic swego porwanego partners W grze, 

oprocz licznych nowych bajerkow (samochody, 

uzbrojeniel poprawiono tryb multiplayer, tj 

wprowadzono nowe [nie wiemy jakie) EtJryby 

ir Forces Izrail, paastwo oloczone ze 

wszyslMch siroii przez wpo- 

gie mu neeje, by file zosfac 

w mgnieniu oka starty z po- 

wlerzchni Ziemi, miat tylko jed- 

fla wyjScie: slworzyfi tak potgzng 

i dobrze wyszkolona armig, by 

wybl6 z glow poteiicjalnym agre- 

sorom wszelkie iwzaate o p- 

myklnya dla men ppiiliaeu 

wojny. I tak sig stalu, czego ifn 

modern kilka komijMMi 

porazok wojsk Egj 

Irontacji z aroiig §rae! 

wktad w zwycigskie 

miato to znakomite izrae|kie 

lolnictwo. -T 

DzoseeH 

mi sy- 
muletorem sil powietrznycfi 

i flatlet, m symulacja 

siapcia rro- 
m 2000, 

F-15, MlpVtlfcge 3 oraz dwa 
^DnyginalnBlw^wory izraelskich 
konstnuktcfdtf :lavi fmysliwiec^ 
najnowszBj generacjiPi fctfii^sa- 

nych; blyskawiczne 
rajdy na wybrane cele 
i uderzenia z chirur- 
gicznq precyzjq, 
wspierajqce wtasne 
wojska naziemne. 

Xhot naturalnie nie 
betknie okazji, by 

^zini&rzyd si? z MiGa- 
:mi'i rnnymi typami 

_ _ 

trudnosci i 7 misji treningo- 
wych; tych bardziej zaawanso- 
wanych ucieszy mozliwosc walki 
w formacjach i bardzo reali- 
styezny tryb lotu. Nie braknie 
tez [no bo jak?) misji multiplay- 
erowych [LAN, Internet), 

Warto powiedziec par? siow o 
grafice - fotorealistycznej, two- 
rzonej na.podst. zdj?c satelitar- 
nych i /wielkq dbalosciq o de¬ 
tale, B?dzie to szczegolnie wi- 
doczne u ludzi posiadajqcych 
akcaleratory typu Voodoo2 i 
AGPfcfiz . tekie czasy). Premie- 

Nic wi?c dziwnego, ze to wta- 
snie ono (Israeli Air Forces) 
otwiera cykl gier ze stajni Ja¬ 
ne's Combat Simulations, o 
nazwie World Air Power. W tym 
symulatorze lotu wcielamy si? 
w skory znakomitych pilotow 
spod znaku Gwiazdy Dawida, 

molot my^iwsko-szturmouvyj. 
Specyfikq bliskowscbodniego 
terenu dziefari s? loty na i 
wie niskich wysbnfl&fj 
uniknqc wrogich staqii 
wych i wykorzystaftj 
skoczenia, mezaleznie oi 
doby i warunkdw atmosferycz 

maqgiPfte stanie wielu arab -- 
skicKVrftii...42 misje podzi^lo^ J 
mm 6 odi&ielnych kampanii + 
bramble mode" powinny do- 
starozyc warn mas? emoeji... 
Dla pocz?tkuj?cych przewidzia- 
no odpowiednio niski stopien 

ra * 
ijaki^cz^jofejne ottcjrjki tego 



•ALE SPEED! 
Znudzony symulacjami jazdy? Masz ochot? wlqczyb 

video, przeczytac jednq strong podr?cznika, 

wyprowadzic psa na spacer Poczekap zobacz co 

oferuje ci gra Outrage (rodem z Inspired 

Publishing). Ta zr?cznoscfowa wyscigowka ma 

zawierac: wi?ce| polygonow na kazdy pojazd niz 

jakakolwiek inna gra, ma bye szybka, 

bezpikselowata, me ogramezona zadnymi zasadaim 

i terenem |azdy - |ezdzisz jak clicesz i gdzie chcesz 

Pojazdy ulegajg malowmczym kolizjam, akeja dzieje 

si? w dzieri i w nocy; sq tez efekty atmosferyczne 

(mgla, mzawka) Do wyboru 12 terenow akcji, 

zrdznicowane poiazdy, zmienna grawitaeja, pot?zna 

ilosc dodatkow, w tym uzbrojema Wystarczy? Na 

razie mu si. Prace nad grq trwajq, data premiery 

nie jest znana, wi^c zadowolcie si? screenem 

utraconego 
krolestwa i prestizu (no i je~ 
stesmy ksi?ciem). Utrudni 
nam to okolo BD odmian wro- 
gow, w tym smoki, ktorych - 
wedle zyezenia graeza - mo- 
zemy oglqdad tak w FPP, jak i 
TPP (czyli - jest tu zarowno 
"Quake", jak i "Tomb Ra¬ 
ider"). Do przejscia jest oko¬ 
lo 30 leveli. Nasz pechowy 
ksiqz?, oprocz mistrzowskie- 
go wladania broniq biatq, po- 
trafi tez skakad, ptywad, nur- 
kowac, wspinac si? na skaly 
itp., co jest bardzo przydat- 
ne, poniewaz kolejne lokaeje 
najezone sq mndstwem pula- 
pek. Gra powinna pojawic si? 
pod koniec tego roku. a 

•MAX DAMAGE POWRACA 
"Carpocalypse Now" to chyba na|lepsze 

podsumowanie tego, co napotkamy w sequelu tej 

kontrowersyjnej gry - i jest to jej podtytul W 

stosunku do poprzedmka w grze dodano nowe 

pojazdy, wi?cej kolizji (wi?cej krwi tez) i 

niesamowite zwiqzane z tym efekty wizualne 

(deszcz krwi bluzgajgcy prosto w oozy - brrr); 

poprawiono Al komputera i ulepszono gr? w sieci 

Naturalme grafika jest w SVGA i nie ma nic 

przeciwko obecnosci akceleratorow. Inna rzecz, ze 

nawet z akceleracig bez P-133 i 32 Mb Ram nie 

ma co marzyd o rozsqdoej jezdzie Do premiery 

brakuje juz doslownie paru tygodm... a o give 

poczytacie wi?cej w dziale "w produkcji" w tym 

konweneji pilki noznej), efekty dzwigkowe prosto 

ze stadionow, rzuty rozne, wolne, karne, zolte i 

czerwone kartki; gra w sieci1 To tylko mewielka 

cz?sc atrakcji tej gry, tworzonej przez Pin-ball 

Games Lb. Powinna pojawic si? jeszcze prz.ed 

nadejsciem zimy 

the Sword. I rzeczywiscie - 
oba programy wyglqdaj? nie- 
mal tak samo (ale Asghna ma 
chyba staranniejszq i bardziej 

rafik?). Ponadto, 

Jakis czas temu zamiesci- 
liimy w CDA pelna wer- 
sje gry Targhan. Mie wspa- 

minam o lym tak sobie. Konkret- 
nie mam dwa powody, by to uezy- 
nifi. Po pierwsze producenci oma- 
wianej lutaj produkcji (Asghan) 
maczali lei pilce w Tapghanie 
(zwrfificie nwigp newel ne po- 
dobne brziaienie lytuto). Po dru- 
gie-obie gry Dparle sgnaprak 

lyczaie idenlyczaych zasadach. 
Czyli byle do ppzodu i miecz w 

mclil i 

tar giHi 
fink wspomnialem) 

osta idz i siekaj mieczem 
cli wszystkich, ktorzy ci to 
rudniajq. Beztrudu wyczuwa 
j Lu pokrewienstwo z Die by 

ASGHAN 
Gto tier Interactive 



•ULTIMA ASCENSION 
Najwi?kszy i chyba najbardziej znany cykl gier RPG 

juz wkrotce wzbogaci si? o IX cz?sc. Wiadomo, ze 

b?dzie nieco inny niz poprzednie sequele, a w 

warstwie fabularnej nawiqzywac b?dzie do korzeni 

cyklu, czyli konfliktu Avatar-Guardian Pot?zna 

katastrofa niszczy swiat Ultimy i pozbawia go magii, 

Lord British znow staje si? jericem I tylko Avatar 

moze to zmienic. Nowa Ultima jest grq w pelnym 

3D, obserwowang z TPP. Grafika istotnie powala 

(jesli na CD zmiesci si? filmik z tej gry - to sami 

zobaczycie). Niestety te zmiany sprawily, ze do gry 

bez powiedzmy P-233 i akceleratora grafiki nie ma 

nawet co siadac. Co wi?cej - nie b?dzie juz 

mozliwosci stworzenia druzyny (N ale za to gracze 

w czasie gry b?dg mogli wcielac si? w kilku roznych 

bohaterow Ta gra prosi si? o obszerniejszy tekst 

(moze za miesiqc?]; dzis powiemy jeszcze tyle, ze 

Ultima 9 ukaze si? jeszcze w tym roku 

•MAGOWIE Z ROSJI 
W poprzednim numerze, jesli nas pami?c nie myli, 

wspominalismy co nieco o grze rosyjskich 

programistow, zwanej Rage of Wars Jak si? 

okazuje Igczy ona elementy RPG z RTS, a ponadto 

(czego moze nie widac na akurat prezentowanym 

screenie] wyglgda momentami jak.. gra FPP. Hm - 

takiego koktajlu dawno nie mielismy... Gr? 

opublikuje Monotlith 

•HOPKINS W POLSCE 
Recenzowana ostatnio przez nas gra Hopkins FBI 

b?dzie juz wkrotce dost?pna na polskim rynku, w 

polskiej wersji j?zykowej Wydawcg b?dzie CD 

Projekt. Jesli czytaliscie uwaznie wszystkie newsy 

w tym numerze - to juz wiecie jak brzmi tytul tej 

tajemniczej gierki, spolszczanej przez CD Projekt, 

o ktorym wspominalismy na poprzednich 

stronach.. Tak, to wlasnie Hopkins FBI! Gra ukaze 

si? w pazdzierniku i kosztowac b?dzie - uwaga - 69 

zl! 

;ego«LWSzyst- 
itbi Hnk; 

ctzisrhlBl nas kto 
czoiyrta'a-iwai 

Return of the iara 
ytit zagorzatym ianonr, 
PanaCierpipgozPM 
duBraku 

Saie(r)ci 

Ttuszc 

I liyjyby to zaprawd? wymarzo- 
no wakaqe, gdyby nie cale sta¬ 
lls niemiiuchdw zarazajqcych 
"otulne dinozaury wbciekliznq, 
wyfadbwuigcych przy okazji 
wlssne jioklady nienawiici do 
tego Swiat a ns iafcze niewinne) 
przedstawictejce plot siabej. 
Trzeba ich bijdzie oezywiscie 
nieco uspokoid, biedne gady do 
smi polozyc. Zupetnie jak 2a 
starych dobrych czaefiw po¬ 
przednich wyjazddw turystycz- 
no-krajoznW/czych. tyle ze tym 
rezem, dzi^ki znacznie lepszym 
ofcnlarom przeciwslonecznym 

sa, znaczy$i$. 
krokami, bo w 
opakowanie powinno si? 
juz na Gwiazdke i tu 
roku, a Iworcy 
gody powniu 
wygliidajace i duzo haptmef wy- 
magajp niz w poprzednich edy- 
cjach - ale po kolei. 

McDrive 

Najpierw o tym gdzie, bo wyja- 
snienie dlaczego, ze wzglpdu na 
wiqzqcq nas tajemnic? oraz nie- 
chpc do bezcelowego psucia za- 

wszystkie te wakacyjne cuda 
wyglqdac b?d? ladniej, pipk- 
niej, szybciej, wi?cej - idqc z 
czasem postarano si? bo¬ 
wse mo znaczne Jiodfasovua- 
nier 
ko i 

pWymitrehcfoi 
] wigcej ko 

WitM 

zwiedzanie nie b?dzie jednak 
tatwe, gdyz niemilce, pomne 
poprzednich porazek, sporo si? 
nauczyly; ale jako ze Lara takze 
nie proznowala i lekcje gimna- 
styki brala - pojedynek b?dzie, 
mimo ogolnie znacznie wyzsze- 
go poziomu, bardzo wyrowna- 
ny. 

Jeszcze jedna uwaga - tym ra* 
zem b?dzie mozna samemu ulo- 
zyc tras? wakacyjnych podrdzy 
i kolejnosc odwiedzania znajdu- 
jqcych si? w roznych dziwnych 
miejscach zabytkow. Koniec ze 
sztywnym trzymaniem si? 
wczesniej ustalonej trasy! Je- 
dzie si?, gdzie si? chce!!! 
Pod warunkiem jednak posiada- 
nia odpowiedniego sprz?tu: bez 
porzqdnego PC [najlepiej z ak- 
celeratorem] bqdz Playstatio- 
na si? nie obejdzie. Ale jesli juz 
macie tego ostatniego, to jako 
dodatkowa zach?ta powinna 

j grate w 

| v.TralqclaiqiJe jCiente, 

rnkJB przez po 
wie^innle" Jprze- 

[ wieLniiej" dochodzf 
W cafSeefekty atmosfe^ 

ryczne: slynne londynskiejj 
mgly, opady deszczu cz$ 

sniegu. A i na ziemi b?dzie m 
co popatrzec - falujEjca woda, 
efekty czqsteczkowe, plynniej 
pofatdowany teren.., Same 

r^jmowewii- 

jBWoimi przy- 
yme nie tylko 
tylko zdj?t:ia 

rze i lipca),.. 
przebqkiwsl 
oj[Sw, ale nie 
Item t 

godemi' choo 

z Atlontv w rs 

wiec 

bawyinnym, raezej przemilczy- 
my. Wlasciwie t? czpsc opi- 
su mozna by takze bez- 
problemowo przemil- 
czec, bo screeny mowiq 
same za siebie, ale w ra- 
mach redakcyjnych obo 
wiqzkow... Tak wi?c, prosz? 
szanownej wycieczki, naszq 
szanown? arystokratk? 
czeka zarowno zwiedzanie 
pustynnych obszarow 
Nevady, korzystanie z 
cienia rzucane- 
go przez czer- 
wone londyn- 
skie skrzynki 
na listy, zaba- 
wa z T-Rexa- ■ 
mi w dzunglijp 
porastajqcej 
wysepki za- 
gubione gdzies 
poludniowym Pacy- 
fiku, jak i chwila 
ochlody za kotem 
podbiegunowym. 
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Plusy: 

• MBeeiit-seenbl 

Minusy: 

•MuotlMI 
zrobleaia save w 

Ocena: 

s 

Heart of Darkness b?dziecie mieli okazj? zetkngc 
si? ze stworkami dawno juz nie podziwianymi na 
ekranach monitorow od czasu nastania ery 
Akceleratorow Grafiki. Mowa oczywiscie o 
pikselach, ktore wyraznie pokochaly tak 
Andy’ego, jak i calq reszt? towarzycha. 
Jakkolwiek nalezy od razu przyznac, iz tla 
wykonano rewelacyjnie i ze szczegolnq 
starannosciq; wyglgdaj? znacznie lepiej od 
biegajqcych, skaczqcych, latajqcych i wreszcie 
pelzajgcych na ekranie „skwadraconych" 
postacL Gra podzielona zostala na dziewi?c 
poziomow, ktore z kolei ..czqstkujq” si? na 
mniejsze etapy. Zabawa polega na przejsciu 
danej planszy, czyli mdwigc bardziej 
Jopatologicznie" - nalezy przetrwac to, co na 
danym ekranie przyszykowali nam autorzy gry. 
Tu jednak na rowni z silq palcow w 
wykorzystaniu liczy si? moc obliczeniowa zwojdw 
mozgowych, ze wzgl?du na dose liezne zagadki. 
W wi?kszosci polegaj? one na znalezieniu 
wyjscia z sytuacji typu: jakby tu uniknqc 
p?dz?cego prosto na g?b? gfazu, by po raz sto 
pi?cdziesi?ty nie zostac przez niego, delikatnie 
mowiqc, sprasowanym? Cz?sto si? zdarza, ze 
now? plansz?... hm, przepraszam,,. sytuacj?, 
rozpoczynamy przy akompaniamencie zewsz?d 
spadajgcych kul ognistych, radosnie rzucanych 
przez lataj?ce szkielety. I nawet nie zdolawszy 
wzniesc ze zdziwienia brwi, Andy - zanim my 
odpowiednio zareagujemy - przeobraza si? w 
maleiiki okruszek popiolu... Za ktoryms tam 
razem uda si? przejsc kule, ale za to pojawiaj? 

cienie, potworki i tak dalej. 

Powyzsze tresci majq warn delikatnie 
zasugerowac, iz gra do prostych nie 
nalezy. Jednak ze wzgl?du na 
nieskonezong ilosc zyc Andy'ego oraz 
podzial leveli na czgstkowe etapy, na 
szcz?scie jest mozliwa do ukonezenia nie 

/ingy lego dnia miat wyjglkowego pecha: udaio 

i0B m zasngc na lekeji. Nie bytohy w tyra nie 

^vggoinega ani nawoi (uwzglgdniwszy sredni 

pifnii alrakcyjnosci lypowej lekeji) peckowego, 

gyft iiie fakt, ze nauczyciel, niezym glodny i 

tiarilze zfv fvai'ys, Pflzpeczg! swej majeslatyczny 

mni w sipene niesfopnego ueznia. Ppzepazliwy 

»rzasK zepwsf 2« sail oiczego nie 

jieiisjpiesiijpyo Andyego, kldpy niepopadnie, 

legjgnjeszeze ppzed oczami pesztki 

syMipyo przez okno swojego snu, 

rftiilpii A nieppzytoainie po klasie... 
' JOSPIN 

la Andy'ego nie byl to koniec y. nechowych przygod. Gdy po 
jlekcjach, rozkoszujgc si? upragnion? 
wolnosci?, wylegiwal si? ze swym 
pieskim na zielonej trawce, nagle 
slonce zniklo z bezchmurnego nieba, 

a wszystko spowila ciemnosc... Tak naprawd?, 
to nie bylo w tym nic dziwnego; zacmienie 
slonca do dawna bylo juz zapowiadane w radiu i 
telewizji, ale... Andy o tym nie wiedzial. Za to 
zobarv :os, czego nie zauwazyli pozostali gapie 
i obserwatorzy rozemoejonowani niecodziennym 
zjawi&kiem. Przyjaciel Andy'ego, piesek o jakze 
wdzi?c,iiym imieniu Whisky, zostal porwany 
przez Si!y Ciemnosci, ktore w wyniku drobnej 
pomylkr zabraly w swoj wymiar niewinne 
zwierzqtko. 

Tak wyglqda wprowadzenie do gry Heart of 
Darkness. Co dalej? Gtowny bohater, w wieku 
szkolno-podstawowym, czyli Andy, swq 
wlasnon?cznie skonstruowan? maszynq przenosi 
si? do wymiaru, gdzie wfadz? sprawujq sludzy i 
poplecznicy Ciemnosci. Celem wyprawy jest 
oczywiscie odzyskanie przyjaciela i ukaranie 
wmnych tego czynu. Druga cz?sc misji spelniana 
l^st mejako automatyeznie. ze wzgl?du ns ci^gte 
koiktakty z mieszkartcami w/w krainy, kttirzy 
bynajdnniej nie witaj? chlopca chlebem i solq. 
Mafy awadiaka z czepeczkq na rudej czupryme 

musial zmierzyfi si? i addzialami plujqcych 
°9nirrm latajqcych czarnych szkieletow, 
°9roinnymi robalami, blizej nieokreslonymi 
stwurami z brzuchami jak dynia, pajgkami, oraz 
P^zede wszystkim z wszechobecnymi cieniami, 
^re tylko czyhajg na moment nieuwagi ze 
stpo|iy ofiary. Na zakonezenie prezentaeji 
atrakcji oczekujgcych na Andy'ego mozna 
Jeszcze wspomniec o przeszkodach wynikajqcych 
1 uksztaltowania terenu oraz o najbardziej 
wVrnyslnych putapkach, ktorych unikni?cie 
J^yniaga zwinnosci akrobaty, zr?cznosci 
Kaskadera oraz „polotu" baletnicy. Wlasciwie 
°s Andy'ego uzalezniony b?dzie glownie od 

U gory: 
Tto...nnn,..(iie 
...porozumieniB, 
nnn...aorawde chcialam 
ddacio, L.to wszyslko 
w...wiiiaN.Jaczelnega. 

palcow graeza i wytrzymalosci klawiatury czy 
joysticka, oraz w 

pewnym stopniu od 
inteligencji 
graeza. Warto tu 
wspomniec o 
charakterze giery 
-me 

platfomndwka. chofi 
bt?dem by bylo 
zaliczyfi jq do tych 
zwyklych; 
powiedzmy, jest one 
nieco zbtizona do 
Oddworld. 

Niestety, wyobrafnia 
w te malyrn 
stopniu 
wspomagara jest 
przez grefik?. W 

Heart ol Darkne 
■TV sercu ciemnosci 
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)iemnosci ? 

'Amoy - gtowny bohaten zabawy, chlopiec przed ktorym krystalizuje si? wspaniala, pefna 
niebezpieczenstw przygoda, podrdz w najciemniejsze zakqtki wymiarow. Zawadiaka, tobuz, 
nieustannie zasypiajgcy na lekcjach, przenosi si? do krainy ciemnosci by uratowac swego 
pieskiego pnzyjaciela, bez ktdrego towarzystwa, Andy nie widzi sensu dalszej egzystencji na 
planecie Ziemia. 

Whisky - nieuswiadomiony przez nikogo przedmiot calej awantury Laciaty, piesek, najblizszy 

przyjaciel Andy'ego (oprocz snu), ktory podczas zacmienia sfonca zostaje przez pomytk? 

porwany do wymiaru w ktorym insygnia wtadzy znajdujq si? w posiadaniu ciemnodci. 

Amigo - wyposazony w skrzydla, uratowany przez Andy'ego przesmieszny stworek, ktory w 
podzi?ce zadeklarowal chtopcu pomoc oraz uslugi komunikacyjne (niezbyt komfortowe) po 
Krainie Cieni. Pojawia si? w najbardziej dramatycznych momentach dla naszego glownego 
bohatera i najcz?sciej wybawia go z opresji. 

Vicious - rozowy wybryk natury, unizany slugs ciemnosci. Z nosa wiecznie cieknq mu 
niezidentyfikowane gluty, a na wskutek swej glupoty i niedopatrzenia porwat z Ziemi nie t? 
postac co trzeba, 0 swej fatalnej pomytce dowiaduje si? dopiero stojgc przed swym Panem. - 
Cudem unikngwszy zatamania nerwowego swego wkurzonego na maksa Wtadcy, prbtiuje za 
wszelkg cen? zrehabilitowac si? w jego ciemnych oczach, dzialajgc na szkod? Andy’ego i jega 
przyjacidk Cz?sto stosuje metody podlizywania si? oraz falszywej przyjazni. 

Przyjaciele - jedyne przyjaznie usposobione do Andy'ego istoty, ktore do kodca b?d? staraly 
pomagac chtopcu, nierzadko walczgc z nim rami? w rami? z powietrzng i Igdow? armi? 
Wtadcy. Gtowni dostawcy humoru w grze. 

Master - najgrozniejsza, najstraszniejsza i najbardziej przerazajgca postac z jakg Andy'emu 
przyjdzie si? zetknpc na finiszu swej krucjaty. Z wyglpdu przywodzqcy na mysl niezbyt 
przyjemnego nauczyciela Andy'ego, lecz zdecydowanie spotkania z belfrem sg znacznie 
przyjemmejsze 

Flying Spectre - latajpce, czarne szkielety, ktorych ulubionym zajpciem jest ciskanie w Andy'ego 
smiertelnych, ognistych kuL Bardzo ruchliwe, co znacznie utrudnia celowanie. 

Boulder Worm - duze, obrzydliwe, obslizgle robale, zyjgce w ziemi, od czasu do czasu pojawiajq 
si? na powierzchni by kogos ztapac za nog? i wci?gn?c do srodka. Najcz?sciej jest to Andy. 

Mefudoka - na horyzoncie pojawia si? dose rzadko, ale jesli juz si? tak zdarzy to towarzyszy 
temu wielki huk i trzask oraz wrzask ofiary. Wiecznie gfodny, wrzuca na jpzyk wszystko co mu 
si? pod r?k? nawinie, wi?c raezej wypada obchodzic go szerokim tukiem (jesli w ogole jest to 
mozliwe] 

Double Spectre - ulepszona i nabita w metalow? puszk? (czyli zbroj?) wersja lataj?cych 
szkieletow, rozni si? od nich glownie brakiem umiej?tnosci latania. Ale jest na tyle grozny, ze 
za jednym zamachem zelaznej lapy potrafi zniweczyc wszelkie plany glownego bohatera. 

Nauczyciel - posturq i zachowaniem przypomina nieco Wladc? Ciemnosci. Lubi zamykac 
nieposlusznych uezniow w mafej, drewnianej szafee na ksiqzki. Chyba ktos powinien o tym 
fakeie powiadomic Instytut Dbrony Praw Ucznia. 

tylko przez ludzi obdarzonych wiedzmidskim 
refleksem i trzema parami oezu. Slowem: mimo 
zewszqd nadlatujqcych wrogdw, wymuszania 

akrobatycznych wyezynow, 
konieeznodei zwinnego 

unikania pulapek, 
gorskiej, skalnej 

wspinaezki, skokdv/ | 
linie czy 

mosbach, 

przedma. 

To nie, ie pr 
m 
..oebnasty" j 
nie udelo st? 1 
nam 
przeskoczyc 

wyrwy w 
Skfl|e, i ktdrej 

wylania si? tabun 
krwiozerczych cieni, 

czy tez 
wy^dowaiidmy w 

bnuchu Eakomego 
dinozfiura; w 

kortcu udad si? 
mm 

Cwtczenle 
czyni 
mtserza! 
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ptfffctkpwo zach?cajqcym elementem jest fakt, 
|PO przejsciu dwoch, trzech plansz, w 
Pr2vpadku stracenia zycia, gr? rozpoczynamy 
iUz ;o zaliczeniu wczedniejszych karkoiomnych 
wVr7ynow. Choc inna sprawa, ze bardzo 
P^ydataby si? mozliwodc zrobienia save w 
^ olnym momencie dowolnej planszy... Dzi?ki 
S2f; okiej gamie rdznorakich poziomow, na 
^drych czeka kolejna niespodzianka czy 
°drnienna od poprzednich pulapka do przejscia, z 
c'ei awosciq i niecierpliwosciq popychamy 
^dy'ego do przodu, aby zobaczyc, jaki kolejne 
n'e'lite prezenty ofiarujq nam scenarzysci. Jest 
lch naprawd? duzo! Uroku rozwijajqcej si? 

stopniowo 
fabule dodaje 
tez spotkanie 
bohatera ze 
smiesznymi, 
latajqcymi 
stworkami 
zwanymi 
Amigos, ktorzy 

same w sobie wystarczajqco cennq nagrodq by 
zdecydowac si? na kolejnq, zarwanq na 
zmaganiach z grq, noc. Satysfakcja z ukonczenia 
danego poziomu czy nawet malego etapiku jest 
niepomiernie wi?ksza nizli przy wykorzystaniu 
jakiegos „god mode", a radosc z oglqdania 
wlasnon?cznie „zapracowanych" animacji mozna 
przyrownac jedynie do uciechy, jaka towarzyszy 
w dniu wyplaty extra-premii. 

/ymagania: 
n 95/NT/98, Penlium, CDx4. 
MB RAM 

Dystrybutor: 
Mirage 
tel.(022) 6179321 

Producent: 
Amazing SLudio/Ocean 

pojawiajq si? w 
krytycznych 
sytuacjach i 
pomagajq 
chtopcu w 
dalszych 
perypetiach. 
Gfownie dzi?ki 
nim w 
animowanych 
przerywnikach 
dramaturgia 
sytuacji 
odpowiednio 
przeplata si? z 

humorem sytuacyjnym, wynikajqcym z wyglqdu, 
zachowania oraz sposobu porozumiewania si? z 
Andym jego przyjaciol. 

Kolejnym elementem upi?kszajqcym, wysoce 
rozrywkowym oraz dziatajqcym jak balsam na 
um?czone dusze pielgrzymow poprzez Ciemnosc, 
sq animacje mi?dzyetapowe [czyli mowiqc po 
ludzku: cut-scenkih Przyznam, iz malo gier jest A 
w stanie dorownac w tej materii Heart of 
Darkness. Filmy sq wykonane wr?cz po 
mistrzowsku:.ptynna animacja, najcz?sciej 
pelna napi?cia akcja, niekiedy spora 
dawka humoru i ^ co najwazmejsze 
- owe fifmiki wystspujq z 
wystarczajqco duzq 
cz?stot!iwo^q, by 
sklaniad gracza do 
kalejnych prdb 
praej£aa 
danego 
levelu. Sq 
one 
bowiem 

k 

Wtasciwie mylqce i jednoczesnie bardzo 
krzywdzqce byloby stwierdzenie, iz gra (ze 
wzgl?du na jej bohatera, charakter i wyglqd) 
jest przeznaczona dla osobnikow o wzroscie nie 
przekraczajqcego wysokosci, na ktorej 
umieszczony jest blat biurka w gabinecie 
zapracowanego tatusia. Heart of Darkness 
zachwyci tak wielbicieli przygodowek, jak i fanow 
Crocow, krwistych nawalanek, ..naparzanek", 
mordobic i pozostalych, pomini?tych przeze 
mnie odmian gier Mieszanka typowo 
zr?cznosciowych etapow z zagadkami a la Tomb 
Raider (porownanie moze „na wyrost”, ale 
jednak cos w tym jest), w praktyce sprawdza 
si? wspaniale, dzi?ki czemu giera zyskuje na 

tym, co wszyscy ceniq, ale 
nie potrafiq zdefiniowac - 

czyli grywalnosci. 
Przechodzenie przez law?, 
skakanie nad nieskonczonymi 
przepasciami, lot nad Krainq 

Cieni, 
wydobywanie 
si? z 
brzucha 
glodnego 
potwora 

czy tez 
karkolomny 

zjazd na 
czterech 

literach z 
wysokodci 

przyprawiajqcej o 
mdlosci - wszystko 

to zamienia plynqcq 
krew w zytach w 

adrenalinowy 
koktajL To jest 

wlasnie to, co 
L tygryski, 
^ puchatki 

i mne 
zwierzaczki milujq najbardziej - 

akcja, akcja i jeszcze raz akcja, 
podlsna emocjami i wcale przyzwoitq 

grafikq. Przejscie tej gry to, wierzcie 
kilka bezsennych nocy. Tylko 

przypadkiem nie zasnijcie na 

ieJicjiU * 

■HUM 71 
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Mimusy: 

♦ iasKiljfacevjJdei 

iitiMJMr 

Ocena: 

r Vangers 
| Zakrgt histonii 

Koniec XX stulecia oznaczal dla ludzkosci 
olbrzymie zoiiaay. W tym czasie przedstawicieie 
aauk przypodniczych i huaianislycznych zwarli 
szeregj. Wreszcie odkryto, ze wszelka nauka 
jedno ma imip, a kazda z jej szczegdtowych 
dziedzin jest tylko aspeklem catosci, czego 
wcze^niej sobie nie uswiadamiano. 

Inquisitor 

■l^^otraktowanie wiedzy jako sumy, 
Mcsiodci, poznania spowodowalo 

^^^Bniespodziewanq konsolidacj? ludzi i 
dynamiczny rozwoj „wszechnauki", 

j || czego swiat nie widzial nigdy 
wczesniej... Wydawaloby si?, ze 

ludzie zmogq wreszcie pokonac dr?czqce ich 
bolqczki. Nikt jednak nie wiedzial, ze nowe 
spojrzenie na swiat obudzi rowniez nowe mysli 
w glowie pewnego filozofa, ktorego zresztq nikt 
juz pozniej nie pami?taf. Jego olsnienie dotarfo 
do niezwyklej istoty, ktora dla umystowosci 
czlowieczej byta dotychczas niedost?pna. 
Nazwano jq Umystem Nieskoriczonym. Rasa 
ludzka bardzo szybko nauczyla si?, w jaki sposob 
wykorzystac nieskonczony strumieri informacji, 
ktory tak nagle stat si? dost?pny ich umyslom. 
Byto to jak patrzenie w stonce, nikt jednak nie 
pomyslaf, ze od blasku mozna oslepnqc... 

W ciqgu kilku lat powstaly olbrzymie gwiezdne 
jednostki, ktore uijiozliwiaty transport do innych 
planet, slonc, galaktyk. Ludzie nie wyciqgn?li 
jednak z tego wlasciwych wnioskdw. Bezlitosnie 
pacyfikowali i kolonizowali napotkane planety, 
niszczqc cafe populacje. Nikt nie mdgl im si? 
oprzec, az do czasu, gdy natrafili na ras? 
Cryspoidow. Te istoty, ktore swoje pochodzenie 
wywodzili od owadow, okazaly si? jeszcze 
bardziej agresywne od nas thmmm), a 
biologiczne uwarunkowania pozwalaly im 
wykorzystywac ludzi jako nosicieli swoich larw 
Cczyzby echo Obcego?). Ludzkodd stan?la na 
kraw?dzi zagtady i nic nie moglo jej urstoweb. 
Wyniszczana w btyskawicznym tempie i na 
ogromnq skal? rasa miala jednak jeszcze fcyfe 
zywotnosci, by stworzyc oddzialy calkowicie 
zmutowanych i pozbawionych ludzkiej formy 
oddziafow wolnych strzelcdw, ktdrych nazwano 
Vangers, To juz nie sq ludzie, a ich jedynym 
celem jest przetrwanie.,, 

Vagners to giera, ktora nijak nie przystaje do 
znajdujqcych si? w tej samej tabeli przebojdw. 
Chyba przede wszystkim dlatego, ze pomydlano 
jq jako zwyczajnq mtock? na cztery k63ka i park? 
laserow, a zrealizowano jak cos znacznie 
ambitniejszego, co w konsekwencji moze 
doprowadzic gracza do post?pujqcej 
schizofrenii. Gdy przebijamy si? przez pokrqcone 
story, larwo-malpopodobne postacie, ktdre 
usifujq nam wytfumaczyc zasady poszczegolnych 

Piusy: 
‘irofiffiiwiEariiit) 

imm 

przygoddwk?), 
trafilem do „sklepjku\ 
gdzie wyhrafem sobie 
adpcwiednie pukawkl orez wesoly wdzek m 
drag?. W tamtej chwili 
jeszcze DdczmvaJem 
odrohtn? strsehu i 
nrepewnodci, czy paradz? 
sobie ze skomplikowanq 
misjq. Po kilkunestu 
minutacfi okazato si?, ze 
ninja wyubmenia znacznie 
przemsly to, co oferuje gra, 
ktdra jest.,, czymd 
zaskakujqcyfn, Chciafem juz 
napisad 0preeci?tnymH. ale 
po pr Dscti si? nie da, Jezelj 
dostalibySeie pnodukt, kfctipy 
jest wypadkowq pomiqdzy 
POD a Death Rafty. z 

niewielkq domieszkq Micro Machines oraz 
atmosferq, ktora wciska si? do glowy uszami, 
wypisz wymaluj b?dzie to wtasnie Vangers, 
jeden z bardziej zdumiewajqcych tytutow, z 
jakimi si? ostatnio spotkatem. 

Po odpaleniu dzieta Interactive Magic 
przezyjemy kilka chwil zakr?conego intra, by juz 
w nast?pnym momencie przeniesc si? do menu 
gry. W pierwszej chwili mozna odniesc 
wrazenie, ze wpadlismy do podzwrotnikowego 
lasu wykonanego z zielonej plasteliny. Grafika 
jest zupetnie nietypowa, a wrazenie pot?guje 
jeszcze dziwny uklad poszczegolnych opcji i 
klawiszy, ktorych w pierwszej chwili nijak nie 
mozna rozgryzc. Schizoidalna konstrukcja menu 
troszk? przypomniafa mi przezycia z gry 
Privateer II, tyle ze tutaj jest jeszcze bardziej 
dziwnie. Na centralnym ekranie widac jakby 
..plaster miodu" [pordwnanie jest wzgl?dnie 

trafne - lepiej spdjrzcie na 
obrazki) z otworkami 
zasfoni?tymi w?zowatymi 
pnqczami. Jezeli na nie 
klikniecie, ujrzycie dziwnq 
postad; hmmm... wfasciwie jest 
to cod jakby mors... 
Stworzenie, ktore zagulgota do 
was przyjaznie, b?dzie waszym 
przewodnikiem i tylko dzi?ki 
niemu b?dziecie mogli 
zrozumiec zawile stosunki 
panujqce w tym swiecie. 

..Mors”, czyli Counselor 
Leepky, rezydent w Podish na 
planecie Fostral, moze 

Hopowiedzieb warn 
wiele frapujqcych 
i niezwyktych 
rzeciy. 

lrStarus?.ekH jest 
i natury 

gsdatfiwy, 
jednak jego 
repertuar 
wreszcie si? 
wycjerpie, 
dlatego 

moiecte 
jeszcze 
odrobin? 

pociqgnqd go 
za j?zyk, 

koraystajqc i pyfcart w 
specjainym menu. Co to 

swiatow, zmuszajq nas do przyj?cia 
nieuzasadnionego przekonania, ze czeka nas tu 
cos niesamowitego [fantastyczna oprawa 
wizualna ma tu kolosalne znacznie). Jakiez 
ogarn?to mnie zdziwienie, kiedy po pierwszej 
rozmowie z jednym z wymienionych wyzej 
osobnikow [dialog polegal na wyborze 
odpowiedniego pytania z menu, natomiast sama 
gadka jest bardzo blyskotliwa i kasuje niejednq 
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spotkacie na trasie przeciwnika i wycofacie si?, 
mozecie bye pewni, ze utracicie punkty 
dominaeji. 

W menu, gdzie wybierzecie sobie pojazd, 
znajduj? si? jeszcze dwie dziwne ikony, pod 
ktdrymi znajduje si? dodatkowe wyposazenie. S? 
to dwa katalogi. Jeden zawiera tzw. tlzfom"P 
czyli nowe rodzaje silnikow, specjalne 
zawieszenie oraz smakowite dodatki w postaci 
metalowych ostrzy montowanych na kotach. 
Natomiast w drugim odnajdziecie 
najwymyslniejsze rodzaje broni i innych 
dodatkbw. Na puipicie, gdzie tego wszystkiego 
si? dokonuje, znajdujq si? specjalne pola, w 

jest Podish? Mechos? itd. Kiedy si? juz 
nagadacie, traficie na panel, gdzie znajduj? si? 
wozy i bron. 

Vangers jest nierozerwalnie zwiqzany ze swoja 
maszynp, tak jak slimak ze skorup?. Od wyboru 
wtasciwego pojazdu i uzbrojenia zalezy dlugosc 
twego zycia, W grze znajduje si? w sumie 24 
rodzajow pojazdow, ktore maj? jedno 
podstawowe zadanie: zniech?cic wszystkich 
dookola i przekonac, ze zycie jest zbyt trudne... 
by zyc. Nasz metalowy wybraniec moze nalezec 
do jednej z trzech podstawowych kategorii, czyli 
do maszyn jezdz?cych, latajqcych lub 
plywajqcych. Maszyny, mimo ze maj? bye grozne 
i zabojeze, nie sprawiaj? takiego wrazenia. W 
menu mozemy jeszcze napatrzec si? na ostre 
noze, wiertla, stalowe grzebienie, ktorymi je 
okraszono, jednak juz w samej grze, wyglqdaj? 
jak mlodsze rodzenstwo ..wozkow11 z Micro 
Machines i jedynie wielgasne dziata 
wystawiajqce tby zza maskownicy sugeruj? cos 
innego. Stylistyka przy tak mikrusowych 
rozmiarach nie ma wi?kszego znaezenia, warto 
jednak dodac, ze wszelkie detale oddano z wielk? 
starannosci? [podczas.dachowania widad nawet 
jak male kolka kr?cg sj£ „z rozgaez?"]. 

Klas? ..wozu1' na pierwszy rzut oka ci?zko 
okreslic, dlatego w zaleznosci od stopnia 
zaawansowania technicznego nasze maszyny 
odrdzniaj? si? kolorem (np. zielony jest najmniej 
niebezpieczny, a juz niebieski stanowi spore 
zagrozenieL Kazda z nich ma swoje wlasne, 
specyficzne mozliwodci, ktore wyrazaj? si? w 
grubosci pancerza, uzbrojeniu, szybko&i, 
rezerwy powietrze ltd. Niestety, z poka£nej 
palety jednostek nie mozemy wybrat 
najwi?k$zych *smok6wu [jest zresztq pojozd tak 
nazwany), chyba ze dysponujemy nsgle wi?ksza 
gotbwk? (ezegoS takiego w Scislym znaczeniii 
nie ml T? mozne zdobyG tylkow jeden spostib, 
Naszego zawodnike charekteryzujqdvVB 
podstawowe parametry: $zcz?$cie i Dominecje, 
Standartfovjo rozpoczynamy nasze zycie maj?c 
po pi?tna£cle punktdw jednegptdrugjege, 

Jezeii osjiigniemy odpowiedm poziom, 
lostaniemy np. przenlesieni do nast^pnego 

Swiata, dostaniemy dodatkowe 
jtp, Bppd[ ftidiflwV lest t#o d?t?kj skeji; 

a ta i kolet jest 
□cemanifl do£c 

ktdrycb umieSDlmy- zakupiony rodzej branf lub 
wyposazema spaejafnego fpomysf rodem i 
RPG, Mt hroni ogreniezona rfiiejsGetft na polo 
zisobtiw). Jednorazowo moiemy mie£ 
zainstalowane dwie piikawki duzego kalibru 
mt jednp hrort specjalnego przeznoaenia. W 
bagaznikuwolno rfiwniez przewpzifc fcakse 
dmbflipki jak grsnoty czy miny. Do wyboru 
mamy pot^zny katatog mezwykle 
niebezpieczny oh nlespodzianek. Niektdre 
sprawiajg. ze pr^edwRicy zwyczajnte si? 
razplyttajq/lnhB sq na tylfe skomplikowane, ze 
potrafi? samodzlefnfe odwrdcit uwag? 
przeciwnika od naszej osoby* jednocze£nie 
flpirkuj£)c mu zastrzyk ze Smiertelnte groinych 
wifuchdw, Tych Hdrabl8zgtiw" jest ponad 
tfzydzMci, i stanowiq niozwykle SkuEecirtg 
pomoc w pertrakiacjacti W paie&ie wykalaczek 
znajduitt si? te zupeime tradycyine, jak brort 
maszynowa, rakiety, granatniK* oraz calkiem 
kosmiezne, Gt cbodby smart cybemisecieid 
wW3sp” czy .worm" terminator. 

Podczas penetracji poszczegdlnych .krafn 
niejodnokrotnie zdarzy si?, ze zdob?dzBCiB no 
wrogu brort tub zwyczejnie zriajdzieclelagdzie^ 
w rme, GezywiSde blerzcie gm 
wpadniB warn w lapki, bo takowe znajd^ki b?dzre 
mozna p6inm\ istwo opylifil W poszoze^dlnych 
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mm?* 

Vangers jest znacznie 
bardziej wyrafinowany 
i dopracowany. 
Perfekcyjne 
wymodelowanie 
fizyczne wespol z 
petnym 3D, 
dynamicznymi cieniami 
oraz swiatlem, 
olbrzymia ilobc 
polygondw na obiekt, 
przedstawiane w real¬ 
time efekty jak mgla, 
plazma, woda, etc... - 
to trzeba zobaczyc! W 
kazdym razie komputer 
wyje niczym op?tany, a 
na moim Pentium 200 
MMX i 32 MB RAM 
gra cz?sto 
przechodzila w tryb 
slide'Show, niesEety.., 

Niepowtarzalna stylistyke Vangers przykuwa 
ocz?ta rdwnie intensywnie, Jak mtjzyka ucho. 
Mimo ze sekwencje muzyczne nie sq bardzo 
dfugie, w trakcie gry nie odczujemy monotonri 
z powodu powtarzania si? motywdw. Diwi?ki 
sq rdwniez wysokiej klasy co jest dodatkowym 
atutem gry. Wydawaloby si?, m na pradukt IM 
nalepi? uczciwie wypracowane dziesigb 
punktbw i zakrzykn?: ..chwsla Vangers*. Tek 
si? jednak nie stanie. Giera ma rbwmez 
powazne mankamenty. ktbre zaniiejq koricowq 
ocen?. Przede wszystkim po|azdy prowaclzi si? 

L *£'•, ***1*-,3*» , rr'1 

maksymSInie trudno, sq one maio zwrotne, co 
w trakcie walki (strzelania) ma decydujqce 
znaczenie. Poniewaz plansze sq bardzo 
skomplikowane [pofaldowane, poci?te 
parowami, urwiskami, skalnymi rumowiskami), 
zjazd z trasy tutrzymanie si? na niej rowniez 
nastr?cza wiele problemow) oznacza 
btyskawiczne ugrz?zni?cie. Aby si? wydobyb, 
mozemy co prawda ..podrzucic" pojazd 
awaryjnym przyciskiem, lecz po chwili znowu 
b?dziemy si? m?czyc. Gra jest jednak tak 
pomyslana, ze praktycznie zmuszeni jestesmy 
do zwiedzania peryferii, a poniewaz pojazdy nie 
poruszajq si? zbyt szybko, cz?sto zdarza si?, 
ze kilkanascie minut zajmuje nam sam, niczym 
nie urozmaicony, przejazd [przypominajq mi si? 
czasy Frontiers, gdy na cal? noc lub nawet 
ki[ka nocy zostawialem wtqczony komputer, by 
m6c dolecteb do okreblonej planety). Robi si? 
wdwczas niezbyt mifo, a chyba nie o to 
chodzilo. 

Pewne zastrzezema budzq tez tunele, czy 
raczej skslne progi, ktbre bardzo cz?sto 
zaslaniajq pojazd. Pal licho, kiedy jedziemy 
sobie, ogiqdajqc widoczki Zdarza si? jednak, ze 
akuret musimy odeprzeb atak innego 
zawodnika i wbwczas po prostu nic nie 
widzimy. 0 tak si? sklada. ze wrog nie chce 
czekab, 0i wyjedziemy ze strefy. Moze nie sq 
to jakieb wielkie potkm?cia i mankamenty, ale 
Olifejiji one graczom odrobin? satysfakcji, za 

ft ** 

Do pier, ktdre moina by w jakis sposbb parhwnac z Vangers 
nalezq m.in. Micro Machines, Death Rally, Grand Theft Auto 
czy POD, Wszystkie te produkcje w jakis sposbb przypominajq 
naszego dzfsiejszego bohalera, 01, chubby kiasyczna hlsiorla 
S“t oraz futurystyczne ksztatty pojazdbw 1 Pod, czy motilwoSt 
„prmb&kr wozu w GTA. Vangers wyrfiznla si? jednak sp&brbd 
swycfi Jcmnniy bronl" Jedtiq rzeczq* gwlal, w ktbrym 
przyjdzie warn sp?dzic trudne chwile. idajs si? pulsowab 
wtasnym zyciem, Mbrogo wldz nie moze mu odabrab. 
Niezaleznle co zroblsz swojermi klerowcy I jak szybko go 
wykoriczysz, tuz ohok jafcieb ozerwia dalej b?dq dcqiyc zli 
pajqkowate slwory mignq cl w zieleni, a 1 wady 1 
mniejsza 2 lym. co. Niemai namacalnie moina odeiirb, ze w 
tym ^wiecie jestebmy fnlruzaml! GzegoS taklego I do lego w 
takich grach po prostu jesicze nie zaznatlSmyl I za (01 
czesb I chwa!a. 

do niej miq 

poiBcam, bo t 

Producent: 
K-D LAB/!nleraclive Magic 

1 Wymagania: 
P 133 1B M(i RAM Win 94- NT 
4.0 4* CO ROM 

| Internet: hii^/Avww.iiTfag 

Dystryhutor: 
Marksoil 
lei (022) 6639390 
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krainach znajdujq si? specjalne miejsca, gdzie 
mozna np. podreperowac zdrowie czy 
uszkodzenia, zdjqc z auta zb?dny sprz?t itd. 
Przypomina mi to troch? Grand Theft Auto, w 
ktorym wykorzystano podobny pomysl. 

W kazdym z siedmiu swiatow, ktore b?dziecie 
mogli odwiedzic, macie zupelnq swobod? 
poruszania. Krainy sq bardzo rozlegle i 
skomplikowane, odmiennie kolorystycznie, 
przesycone ci?zkq atmosferq, ktdra przytlacza 
juz w chwil? po tym, jak zanurzycie si? w danq 
lokacj?. Vagners, mimo pozornego 
powmowactwa z takim np. Micro Machines, 
zostala wykonana w zupelnie odmiennej, 
nowatorskiej technice. Unikalny system 
Surmap A-R-T wykonany w K-D Lab, pozwoli 
nam cieszyc oko neo-naturalistycznym 
designem, ktory po prosty rzuca na kolana. 
Wszystko tu zyje! Porusza si?, pelza, wlerci. 
oswietlenie zmienia si? w zaleznobci od pory 
dnia! Goscie z IM nie pozwolili sobie na uzycie 
ani jednej nieruchomej bitmapki, ktbra mialaby 
bye tlem [Micro Machines). Wszystko jest 
wektorowym, pracowicie opracowanym 
swiatem 0 niespotykanej komplikaeji. Jadqc 
naszym malym pojazdem, mozemy obserwowac 
mnostwo przedstawicieli flory i fauny danej 
planety, istoty, ktore nie zwracajq na nas 
uwagi, choc nam z pewnosciq rzucajq si? oni w 
oezy. Taki ..zywy” swiat robi na odbiorcy 
[przynajmniej na mnie) kolosalne wrazenie, tym 
bardziej, ze w grze zr?cznosciowej nigdy do tej 
pory nie wyst?powaly takie efekty. Podobnie 
„zywy" byf swiat w Settlers 2, jednak w 
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Golden Goal 98 
Spalonyi 

Kiedy piszg te slows, we Francji na dobre toczy sip Mistrzoslwa Swiata 
w pilce noznej. Omni... coz za wspaniale uczucie usipsc sobie przed 
telewizorem, z zimnym browarem w jednym rpku, prazonp kukurydzp 
na brzuchn i pilolem w drugim rpku. Pipkna sprawa, szkoda, ze trwaft 
tylko przez miesiqc.Ale na szczpscie producenci gier wypuszczajg na 
rynek gry, pozwalajyce nam uczeslniczyc w tym pitkarskim swipe 

kiedy tylko chcemy. 

KOBE T, akie kancerny jak EA, ktdre mejq 
paraletniq tradycj? w t'ej matehi, 
two rzq prog ra my coraz bardziej 
realistyczne j mile dJa oka. Niestety 
zdarzajq si? tez przypsdki, kiedy 
[aka§ firms budzi si? na par? 
miesigcy przed Mrstmstwami i 

postanawia zbic na nich-par? groszy. Rzecz 
jasna, w ten sposob tworzone produkcje nie s? 
zazwyczaj najwyzszych lotdw tnajcz?sciej bywa 
wprost "przeciwpoioznie"), co niestety w 100% 
zgadza si? z opisywanym tutaj przypadkiem. A 
mdwimy tutaj o produkcie firmy Z-Axis - Golden 
Goal tnotabene, mozecie bye w rozterce, gdyz 
okladka instrukcji wita was wlasnie tym tytuiem, 
zas w srodku mamy zgola inny - Three Lions. 
Zmylka taktyezna, czy co?] 
No wi?c uruchamiamy gr? peini nadziei, ze 
dobrze wybralismy i ze pieniqdze, jakie na niq 
wydalismy, sq dobrze ulokowan? inwestycj?. 
Poczqtek zapowiada si? jeszcze nie najgorzej - 
pojawia nam si? tablica, na ktorej mozemy 
ustawic klawisze dla dwoch graezy, co w 
porownaniu z World Cup 98, gdzie graez jest 
skazany na konfiguracj? ustawion? przez 
programistow, jest miiym zaskoczeniem. Gdy juz 
uporamy si? z tym, klikamy myszkq na START 
GAME i rozpoczyna si? GOLDEN GOAL.... 
Jako. ze tylko World Cup 98 ma wykupionq 
licencj? na nazwy i logo Mistrzostw Swiata, m 
powita nas logo FIFA Cchpciaz moze to i dobrze; 
zauwazyltfcie, ze ostatnb w pilce nomej wyiania 
si? noyyy trend? Ot6z na boisku znajdujq si? w 
suirifel.trzy drutyny. D.wie lic^ po jedehsstu 
zaworfnikdw, 2a £ trzecia zedowala si? ifizEff 
trzeeb; NfiwriSiS poPega na tym, ze ostSWIs 
najmniaj licznsvbgdqen reprmntacjq wyzej 
wymlenionej orgamzaeji, ma najwl?cej do 
powiedzems i fektyeznie decyduje o wynrkach 
meezdw). Qglqdanie intro nie zabisrze nam (Juzo 
czasu, gdyz po prostu go nie mo - w ogdEe cala 
gra zajmuje na kompakde 90 megstfw, co semo 
w sobie cod niecod mdwi o jej jakodet Po 
wyborze jqzyka, jakim gra si? bqdzie z nffiiii 
komunikowad tdo wyboru angielski, niamieckl. 
hiszpariski, francuskf i wlosto) przed} 
gtbwnego menu, ktto jyyalqda\T 
Sq tu bgwien 
ma ^ 

fha topornq'i 

U gdry. 

[dzien, noc alba 
automatyezne 
ustawianie), rodzaj 
kamery, z ktorej 
b?dziemy patrzec na 
boisko oraz mozliwosc 
grania z bqdz bez 
spalonych. To chyba 
niewiele... 
Zajrzyjmy teraz do opeji 
graficznych: tu mozemy 
pozbyc si? trawy na boisku, cieni zawodnikow, 

stadionu i grac bez 
widowni, zlikwidowac 
reklamy, a takze 
zdecydowac, ile ma 
bye szczegolow. Brak 
opeji dotyczqcych 
akceleratora 
grafieznego jest 
troch? niepokojqcy, 
ale o tym za chwil?. 
Jedn? z niewielu 
rzeezy, ktora w tej 
grze wykonana jest na 
w miar? dobrym 

poziomie to oprawa muzyezna. Chociaz brakuje 
komentatora, autorzy nadrobili to dose 

RJlMuFtii 
szkoda iilit 
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otyginalme, wprowfldMjqc okrzyfci pilkerzy 1 
komondy sqdnego w rdznych |?zykach. Mozna ter 
tu kfoicfiw, efektdw, glosdw 
pilkerzy r GQ-dziego, a takze muzyki, 
leraz, kfady ustawimy to w^ystko^mozemy 

cd friendly match - leptej potrenowad przed 
turnfejem. Wybieramy sobie swoj? druzyn?, a 
takze drozyn? przeciwnika, Wigczamy sklady i 
kolejna fniejwesola niespodzianka, Okezujo s 
wyjqtkiem druzyny angielskiej i kilku innych 
zawodnikdw, ktdrzy wyrazili zgod? na 
wykorzystanie ich nazwisk, wszystkie pozostale sg 
wymyslem twdrcdw i to dose kiepskirp. Mato z 
krzesla nie spadtem ze Smiechu, Idedy zobeczyleixij,^ 
ze bramkarzem w druzynie Hiszpahskiej jest slynny 
Zorro. Albo Brazylijczycy - Tapparel, Jr Banyo, ^ 
Aldo, Tofu, R. Alberto, Flavivia, Hongiva, Da Vinci, 
Dennison [nie Dennilson), Santos i Rovario. Kiedy 
juz wybierzemy druzyny, ’zSbieramy si? za gr?. 
j w tym momencie zbiadiem snuertefej %y, 

$? lidTOrafflS! ta gra 
DdmielilB si? zignarowac mojego nowiutkiego, 

ligeego VooDoo lilt!! Kiedy po pikselowatym 
iisk(izacz?li bieged prtkafe posipi’? 

jPimkUv^1 

A teraz na powaznie - robienie w dzisiejszyeh 
czasach gier tego typu, nie obslugujqcych 
akceleratorow graficznych, to tak, jakby przykleic 
na pudetku z gr? naklejk? "olejeie mnie”. Zeby 
bylo jeszcze smieszniej, to calkiem niedawno w 
jednym z naszyeh czasopism komputerowych 
przeczytafem, ze gra ta jak najbardziej z 
akceleratorami wspolpracuje, No coz, moze 
tamci mieli wersj? legaln? inaezej, gdzie zacni 
crackerzy sami dorobili odpowiedniego patcha? 
Dalsza cz?sc recenzji b?dzie juz stosunkowo 
krotka, gdyz po stwierdzeniu powyzszego faktu 
kompletnie opadly mi r?ce. Sq wprawdzie 
idealisci twierdzqcy, ze grafika w grze nie ma 
duzego znaezenia, jednakze trudno podziwiac 
dalsz? inwencj? autorow gry, kiedy ciqgle dostaje 
si? niestrawnosci na widok akcji na boisku. 
W zyciu tak si? nie m?czylem, zeby strzelic 
bramk?. Chocbym wybral sobie najlepszy zespot 
swiata, gral z najwi?kszymi leszczami na swiecie i 
nie wiem jak bardzo si? starat - strzelenie bramki 
to prawdziwa rzadkosc [przynajmniej na 
poczqtku). Powiedzmy sobie szczerze, kiwanie si? 
nie ma zadnego sensu - mozesz grac Holendrami, 
Brazyli? przeciwko Kongo, na nic to - zawsze 
zabior? Ci pilk?. Najlepszy sposob to podania, ale 
i one nie s? do konca dobr? receptq, gdyz 
przeciwnik moze je przechwycic. Jedyne, na czym 
mozna zawiesic oko, to parady bramkarskie. Te 
chiopaki to prawdziwe gwiazdy, chociaz kiedy 
uporezywie walisz Romario [o, przepraszam, 
Rovario] w bramk? ostatniej druzyny na swiecie, 
a bramkarz, niezym Superman, zawsze doleci do 
pilki, zaezyna bye to m?czgce. Jezeli juz jestesmy 
przy strzelaniu - wystqpuje tu male odst?pstwo 
od przyjqtego kanonu, 0t6i imm oddamy strzal 
na bramiv?, oakierowujemy melq czerwonq kropk? 
w miejsce, gdzie chcemy, sby wyfqdowala pilke. 
Takie perefkl jak brak odgwizdanego fauEu w 
aytuacfE, gdy ofiara wykonuje malownlczy obrdt o 

■S60*?topni lub kiedy robimy Slizg na bramkarza, 
ktory wykopuje pilk?, pozostawiam juz bez 
komentarzy. 
Naprawd? nie wiem, go skloniioby graeza, 
mogqcego wybrafi pomi?dzy Golden Goal 98 to 
zgrozo! Mogq si? pokusid o nast?pnq cz?sc) i 
Worid Cup 98 do zakupu opisywanej tu gry. W 
kwestii grywalnoSci jest ona toporna, zas 
mewykorzystenie potencjalu akceleratorow w 
obecnych czasach zakrawa na skandal. Jezeli 
chcesz iadpatnzyd si? w jpkqiS dobrq gr? o pilce 
opinei - kup s 
[no chybe. ie 
napi& 
nadzii 
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Zanim zobaczylismy Mortals na 
naszych wysfuzonych ..peckach”, 
MK 4 swi^cit juz triumfy w 
salonach gier. Automaty, na 
ktarych chodzita giera, to 

_ prawdziwe potwory. Dwa chipy 
VOODOO, ktorych zadaniem bylo wyswietlanie 
grafiki nap^dzaly poltora miliona 
teksturowanych polygondw na sekund?, przy 
BO klatkach/s. Nawet Virtua Fighter 3 nie mdgl 
poszczycic sie takimi wynikami, w sekundzie 
potrafit wyswietlic maksymalnie milion 
teksturowanych polygondw. Konwersja na PC 
okazala s\§ nieco mniej udana, chociaz na pewno 
wymiecie was do czysta, podobnie jak nizej 
podpisanego. Zacznijmy jednek od tego, ze MK 
4 jest juz... wtadciwie starociem! Co ja gadam?! 
Ano, w chwili gdy czytacie te slowa, go^cie z 
Midway majq juz w firmowych kompkach dozy 
kawal MK 5! 

Z cysterng na 
plecach 

Wracajqc do MK4. Oczywidcie pierwsze, eo 
rzuca siq w oczy, to peine 3D i mozliwotid 
penetracji planszy we wszystkich kierunkecfi) 
Jeszcze wi^kszym zaskoczeniem jest to, ze ne 
15 wystqpujqcych w grze wojownikfiw, ze stare} 
ekipy ostala si? tylko dsemka. Az siedmiu 
zawodnikow to zupelnie nowe twarzef 

Niczym wisienkq na bitej dmietanie obdarzono 
nas kolejnym zaskakujqcym przysmafciem. MK 4 
powraca mianowicie do korzeni i starych, 
brutalnych, maksymalnie czadowych klimatdw. 
Gra jest mroczna i powazna, jak tylko powazna 

I moze bye smierc lub Scorpion (jak kto wolil 
Dano sobie wreszeie spokdj z Friendship i 
Babalities i, tak jak obiecywal Ed Soon, grg 
mozna wykrqcac z krwi, kttirq leje siq doslownie 
kazdym wolnym chwilowo od postaci 
fragmentem ekranu. Do tego, nie sq to 
standardowe kropelki krwi, jak mozna by siq 
spodziewad, tylko gqsta posoka o konsysteneji 

IWT«i?iii-—- 

motion capture, uzyskano berdzo diiz 
wyglqtfu oroz ruchdw postaci. 

Nteporpzumieniem. sq uatomtasKtSfifli 
hohatertfw Pomyslarm je jako fcldcko^ 
twory, k^r® kqjerzq rqezej m ide 
kontenerem na Smieci, a nie ejeniem \ 
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Taaaak. Nieto itMmm (ipsa bpEp M|torws™ piti^s'l | 

ppiD izacfynicle wfebiiniesiQcziya HfWdnt cz|0Sl Ttit&Rfu 

clclie les'Hi i apokoma, pokrywaly sip jai pBWpfp ilcHkfltna )iida’»'iiija^ fi| 

plepwsza nieSmialB nitff przedsrla sip poprzoz 

niadawnego m\k. Utlerzeuia, krzylii, jpki konajfpi.v. TyiM 
uchylllem skrzypiace ohiemiicB, Czuiem w kasciacti ffiprj 

wyjqtkowa... Ludzie powoli, niczym Mi, [irzeplywali pad okni 

PJahnatem powietrza w ptnea, az zalnzeszczaiy szwy w padh 

Mem: Mortal Kombat beginl!!!! Ludzlki zairzymaly sip w put \m\% 

XZARNY I WAN 

Nadstaw drugt 
policzek 

LI do!u: 

ppdkre^fezey/MK 4 

nawet standerdpwe 
technild $q ci^sfco 

skomplikowane 
ud&rzehia, w ktdrych, 

sq nogi; rqce. 

gMntjSw ntemal na 

IczywiScie no poczqtku fainie Wi 

uderieolem ebrofcowym i pfqty* ^Mcyu om 
i-patratf, jak facie rozlewo dookma n 

TrdiwymiarQvve 7 _ 
dobrze; W przetiwiertptwie:da VFf3 :prawiirnie 
widad ostrych za| 
zawcdmkdw, Pracy eu“ 
mozna nic zaraucffo-wl 
gdzie chcielibySmy, aby, 

chrzqst mtezdiDnych ko$ci i rozrywanycb 
torebek stawawych, Mdwrqcirdtko - krwisty 

>)> iakze pried vyalkq-i po niej kszdy ^ 
:dw turnieju ma wlasnq sekweneje 

iwad, bqjowych okrzykdw. Ute zopomnieno 
oshych i tv/dilciycb Fatality, Novva pslets 

tychze jest noprawd? oqzafamtajqca, Poc 
od pptqinego storpionfl» ktdryrozrywa; mm 
-qdfem przeciwniko na dwie rdwne cz^ci, bz po 

cdmuch; zdejmujqcy i ctof poke na nig □ cole 
niisko, az do ko^ci. OdhoSnie grafiki, na- 

iiugujq zupelnie odjazdowe pJensze, 
im wykonano j« bordzo scarannjt 

nieco 

sie sig nuzqcy. 

Msietu. Mdwiqc Qtwarcie, wyglqde to 
tak, jakby kilb goics wyiewalo w 
irakcia torttektu dansj pieSci £ 

■mifffiM twar?i Wiadro farby 
| i dwa kontensiiy budyniu 

t ruskewka we g o -takie w raze ma 

mialern, grajqc w Mort;a(a 

Jak zapewne parnietode. 
kezdy z zawopkdw M 

dardowych. 
re obowiqzujq 

kazdq posted oraz 

Kombatsn start na 
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5W0 

mh Anem ia wojownikami' wyMpl 
■rdrewnrane \mtim upiornych 

, gdi\B indziej fightarzy wale/? w 
estczii1 i wylfidbwart 
snych, m rcbi rtfwnle potqtm 

<Mom walk* NieSmfentejnycfo 
if czf^Qi tegp i filmu ? 

firem Lambertemw roll gfdwnej, W 

razia, kside pfansza jest 

w iefo wskjty Ale to; jeszcwnte 

'kataczki 

azdej z lokacji, oprdez naszyblimjjdw, 
Kr?y okladaj^ si? po garbock Mg rdwniez 
|cre£ karoienre, niekiedy mafcabrycme glowy 

Kb rnne ci?zkie przedmioty. Majq one 
okreSlong funkcj?, kctira na pawno pjjzypadnlp 
Warn do seres. Przy odrobmie wgrawy. mozna 
bowiem diwigngfi gtaz \ umieScibgo ns gfcwie 
przeciwnika lub w okoliey jego przepony 
WygJ^da to pl^knie. a kladgcy si? na plece'cb. 
gto jeden z p^kmsjszych obrazkowiBp 
przyszlo mi ogladal Oprto tej rartejj 

I niespadzianfci pomySIgfio rdwniez a bialej bronf 
L [M^dmotecb argufnentadji ludzi 
pien^otinycli. a prayrtfl]mn!fe] st|rozytfiy.cb! 
Tegafeszcie me by!o! Dotychczes cylko 
Baraka miat tak n&prawd? czym podbfast oc 
^jGhprzeotolkdWi chbciaz i'KOng Lao 
Wd0iH.flV.f0k vvyKpnystptf swojg ..czapk?", >e a 
wactrlarzBcti Wileeny jyi me wspomn?, Terez 
kaitjy l woiownikdW-i'd^ pa n uj e wle sn % 
ztewkiit ktdrplJy'Sgga, gdy najdzie go 
ocboto jMRorodno^ jest wielkaj 
Op burnsrancju i ci?zkiego kilofo, I 
pOprzez rakrzywione kmdzaly. 
prfae, az po t;opory r 

Fstrasdiwe maczugi 
nabijane zeiaznymi 
cwiekami Co ciekawe. 
broniia nalezy nauozyd 
si? poslugiwac. JezeJi 
nie b'^dziemy y^a^ii'/ju-- 
riMjyppBrowflfi, w Mka 
chwii przeciwnik 
wyblfe rtata fa r r?k t 

Kto ty 
jestes? 

Jak juz mpomniafem, 
wirdd iMjkm MK 
pojowifo kilky nowych 
wbipwmBftv Ze staroj 
Mpf pozostaJi Jax, 
Sub Zero, Up Kang, 
Scorpion, Johny Cage, 
Reptile. Sonya. Rayden, 
Wfejtu zwraca uwage 
fdfffl fell m vi tym 

tawarzystwie 
OZtfiror&ch, jsk 
Goro fscikoSwiek i 
n^.wra si? 
zmi erzyi 

WINS: 00 WINS: 00 

i 
rt 

w sr»- pndobnic jok j&ycze z dwcms „hlrideir 
poscaciami) czy kintaro tub Shfegva. Kazda z 
poetacl .uzyskala w palede svzoieh dDsfiw 
zupelhie nowe, (fzi?ki emu .starogz^awie' sft 
jolkby ciekswst, .Mfodziez'1 to tsfcgfflm 
brzmitice imiono jak Fiijin. Kai, Qusn Chi, Reito, 
E hi mok. Tanga i-uwaga, sv/ojski, pewnla nagz: 
Jarek! Kaida i p.oataCt ma oa^wfioia swoje 
story, ktfihfe 'doprawadzila ia do MK A. W) 
faworyl dla przykladu. chtopak pcwarcy; rnily, ad 
tlaszkj fiiestfoniqcy, C2yli Jarek Black Dragon 
pr«z tliugi cz3S pojo'.val na agehck^Spadial 
Service: Ecrtya'e,,Jflro Smouek' trafia 
wdeszciB do vvoiowrikiv/ Ziemi i postsngyda 
wspomdc tychze w Hiiszcjennj Evil Eider God: 

Shiroha, 
i wypedzoheflb'M; 

nit 
yn«- 

| si? jego przygoda fna 

tylko. iawe 
wrzeMow/m 

numerae ActsonPius 

znaidziecta petn? 
| pafet? ciosOv/ 

bohaterdw MK<1, a 
| vi tym CDA, vi 

Suite™. v/ers|? - 
mmimorn) 

CJPSZYN 

Jezeli chcdzi o npeje, 
rast?ply pev.ie 
ziniapy. Oczywiicie 
dochodzi caly pant 
ktdrym zdafiniuje- 
tryh grafiezny, vi 

jakim mat Pyd uruchomipna gra (nai^pie1, 

3Dfx!J. W funkcjach do^czocyohbBipe^etlfliO 
gry znajdzieci? Arcade (nie ivymaga r1’”*'" 
komentarza). Team (po 5 zawodrik' 
druiyn, tnoze byd komputehl, i 
(zabswa dla jednego lub d*dch grac? 
pejedynek kazdy z taidym, nz do pnegran^. 
Tournament; (tu nie si? ria zmienrlo) i Fhre 
Ikilka mozliwych trybSv/ praktykipa p 
edda'qeye przacii'mikach - nawet Rtr 
niuzna cezksrnia wytizaskad po buzii] lo cyie. 

I T M 

FIN1TD 

Wlntemeoie znalduje si? cals masa sfrwi 
pofivviecortytih grze. gdzie ril.in, lez? opaste tom) 
historii bohatsrdw MprtellKondwfc Jest cez 
oelnc ;di?6 -z 1 T2 cz?Sci fitmu oraz piarwsra 
jaskdlki a MK3, Jak narazie MK4ljest tnoim 
faworytem. Ohsiuga 3Ph< tlodata rpu.wdjjijKti, 
Mozliwoid pomaehsnia zalsstvi/em * upjgfl 
Swietne techmki watki - linezji, dopracowena 
scenerie i dM?kt - klimau)... Po pro 
poezlaJ 

Wyntagania: 
I r-133.16 Mb Ft>nr, SVG* *aru rrwj GT Interactive 
I CDj,4r V^'15,. gkcula^rgf irrjfj^ 

Internet; fLltp^/www.mftfAAy.t 

ProduEBnt: 
Midway 

Dystrybutor: 
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r MAX. 2 
I All in one_ 

Dawno jut nle pokazata sig zadna purzqdna, 
zlozona stnalegia. Jeszcze dluiejnie byte 
clekawegu, oryginalnego RTSa. Sytuacjp tq 
zdecydowata sip naprawifi firma Interplay, klnra 
ostalnio kojarzy sip wszystkim raczej z Conflict: 
Frnespace. Tymczasem juz od pewnago czasu 
szykowata nam niespodziankp w poslaci sequela 
legandarne] slralagil M.fl.X. (Mechanized Assault 

Zreszt? za chwil? 
tego przejdziemy. 
poczqtekjednak 
garsc ogolnych 
informacjL 

do 
Na 

Bolesnym 
dylematem dla 
posiadaczy 
niewielkich (albo 
zapchanych - nie 
pomoze 6 GB, jesli 

toczyc walki. Jesli juz o multimediach mowa: 
intro, jakim wita nas gra, do rewelacyjnych 
nie nalezy. To samo powiedziec mozna o 
grafice podczas same] zabawy. Nie przecz? 
- szesnastobitowy kolor powoduje, ze 
plansze i oddzialy zachowujq naturalnq, nie 
draznigcg kontrastami kolorystyk?, ale n.a 
tym koniec. Zachwycac si? grafikq raczej nie 
mozna. Rozdzielczosc 640x480 nie robi 
najlepszego wrazenia, a przy tym moim 
zdaniem jednostki i budynki ogolnie nie 
wyglqdajq zbyt atrakcyjnie (male, jednolite 
kolorystycznie itp.] - poziomem wykonania 
przypominajq struktury i oddzialy z 
pierwszego Command & Conquer. Ogolem 
grafika jest najstabszym elementem gry. 
Na cale szcz?scie to nie ona stanowi o 
ocenie M.A.X.a. 

Lord Y Szczerze mowiqc, do produktow 
Interplay nie byfem zbytnio 
przekonany po nieszcz?snym 
Descent to Undermountain, ale na 
szcz?£cie okazalo si?, ze MAX. 2 
nie ma z wyzej wymienionym nic 

wspolnego i wyglqda na to, ze b?dzie to jedna z 
najciekawszych (o ile nie najciekawszaJ 
powaznych strategii tego roku. (Choc 
niekwestionowanym hitem b?dzie na pewno 
Heroes of Might & Magic 3.] Sklada si? na to 
wiele czynnikow. Lista 
interesujqcych 
elementow MAX,a, a 
nawet „tylko" wykaz 
cech rozniqcych go 
od ..jedynki", to 
ponad strona 
tekstu. 

tworzysz muzyk? w wave'ach i 
zachowujesz wszystkie tracki, bo „a 
nuz si? przyda") twardych dyskow 
jest juz sama instalacja gry. Poza 
minimalnq (65 MB - przy CDx4 
odradzam zdecydowanie] do wyboru 
mamy instalacj? „sredni?" (...550 
MB!) i maksymaln? (a raczej 

AX.ymalnq) - 650 MB. Co 
ciekawe, obj?tosc gry nie jest 
spowodowana nadmiarem filmikow i 
innych „multibredni", ale przez to, 
czego nigdy za malo, tzn. pre- 
renderowane mapy kolejnych 

swiatow, w ktorych przyjdzie nam 

Dadd zlozona jest jego warstwa fabolarna, Przez 
sam ten fakt MAX. 2 stanowi ewenement 
wdrdd nowych produkcji, gdzie ten element gry 
jest w wi?kszodci zatasny az do b6lo. Pi?tnaStit 
lat po wydarzeniach z .Jedynki" ludzie 
porozumieli si? i intergalaktyoznym sojuszem 
Concord, zrzeszajecym wt?kszoSd 
zsmteszkiJiecych kosmos intaligentnych ras. 
Ijmowa mi?dzy Concord a ludimi ckreSla ile i 
jakie planety ludzkbSd ma prawaMonizovyad, 
przy czym kolonie te podlegsjq pcforggi^lF 
zbrojnych Concord. Wsitaeh'tych eiiywnje^ 
dziafo wielu ludzi. wspomagajqc tym, 
sojuszu. Wszystko wyylgda sielankowo, do 
czasu griy grope renegatdw decynuje sf$ no 
nielegalne zasiedlenie planety w oddelonym od 
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cywilizacji zakqtku kosmosu. Ludzkosc znzeszona 
z SDjuszem wysyla oddzialy majgce przekonac 
buntownikow do powrotu na legalnie 
skolonizowane planety. Jesli buntownicy stawiq 
opor, dowodca oddzialu ma nakazan^ jch 
Ultwidacj?. W jakis czas pb2niej wyruszajq posifki 
ai ,1111 Concord. Tymczasem pod pawierzchni? 
spornej planety grupa rebdisnckicb gdrnMw 
odkrywa ukrytq baz? obcej rasy, nfa 
przypominaj^cej zadnej i czfonkdw .zrzeszenia". 
Artefakty z hazy trafiaje na czarny rynek; 
ppZynoszqc kolosalne zyski. Jed nek pewnegD 
(1^1;) ktos przypadkiem ektywuje ..przechowalnik" 
[czy inny hibernator], z ktdrego uwalntajq si? 
wojO'.vnicy Sbeevat. Wszyscy gdrnicy p| a 
ukryty nadajnik wysyla wiadomo^ do 
najbii szego centrum komunikacyjnego Sbeavat 
oddalonego od najdalszycb zbadanych przez 

I QDn£i ”tf zakamarkdw kosmosu Wojsko 2iemiari*w 
I dociera no planet? niczego nie£wjadome i 

przyy-r mvane do wolki z garstkq 
buntDwnihSw.1.. 

Oeryw Scie fabuia rozwijs Sr? w trskcie gry w 
taW s Msfib. ze gracz ma wrazenie, iz ksztaltuj? 
jq wykonywane przez niego misje. Ctiz ■ nie, 

| do ktrca, howiem nie /aliczona misja 

Pa prawej i u 
dolu, 
Huimruiluminitt 
i^REiz^kmiiRife 
1 ihle tnwilitiiaiWE 

m^HuiHJKiTwirrfek 
oiJiKflijifzr, 

zapaw?; i unwrr.j 

rozw. zarne, kiedy mozna.by 
byNni# dalej, ztymP m 
stali iy si? to zeuwazalme 
tj ml ^sze: no ale me mozmi 
Ip za duzo. MAX. 2 i tak 
jest ? wybitn^ - nie z?c 
doiJe Wb doskonatoSci. W kezclym razie 
misjt a? h sob? lotjfenie powigzana | 

graczowi motywacj? do dalszych 
potyczek. Ogofem, czytajqc 
streszczenie rozwijaj?cei sr? 
fabuly, odnioslem wrazenie, ze 
31edz? narracj? iredpjej klasy 
npowiadania 3-F. s to juz jest 
dobra rekomendscja. 

Przejd^my jednak do samej 
rozgrywki. Autcrzy falbo ich . 
specjell6ci od rekiamy) spbri^dzik 
mtaresyj^tabelk^ w ktbrej 
pcrdwnuj? mozliwcSci M A X.a 
rtdwtijkr i dwoma hitamj zeszlego 
roku: Dark Re^gn i Total 
Ann^hifstacm. Nie musz? chyba 
rfodawad, kfeory t tytuldw wg tejze 
•.rozpiski* jest najlepszy :J. 
Szczerze mbwigc, juz po 
pozamnid pftt ipisl zpdzalem si? 
w petal i tym zestawrenim 
Gldwii^ zaletq gry jest bowiem jej 
GbszemoSc, zarazem pomySlans w 
tak* sposdb, by graez nie zgubll si? 

w tym wszystkJm i nte 
nitustaf 

ilktiwafi si? 
pot^inymi 

instrukciami czy 
^hint bookemi". 

Zresztq oto gar^e konkrettfw: 
plerWszym, co wyrdzma MAX.a 

spa^rdd innych strategil sp trzy 
ti^yby walki: RTS, tury i tryb 
symultaniczny, Iqczpcy cechy 

| dwdch poprzednich. Co 
aekavve, w kazdym z trybow da 
si? grad rowme przyjemme, a w 
Rpmpanli tryb, ktdrego sobie 
zypiymy mozemy wybrac przed 
kezdg mssjp. Jest to o tyle 
istotne, ze np. pierwszp misj? w 
trybfe turowym gratam pol dnia. 

bo osiaLnia jeonoSfe' wroga kr'yia 

si? przede mng grfziei w cbaszczacb. a w trybie 
RTS ukoiiczyfem jp w cipgu pi?ciu minut. 
Zupetnie odwrotnie bylo z drugg misj^ Wydaje 
mi si?, ze takie wlasnie byto zalozenie autordw - 
sprawic, by gracz nie ograniczal si? do jednego 
NmodekuM, Kolejnp zaletp produktu Interplay: 
jest t(ziewi?d rodzajow wojsk: Sheevat jakd 

siedem ras Concord i Ludzie jako 
pojsdynczych misjach zagrac mozemy 

fierzd^ ze stron - w kampanii niestety tylko 
tudimi (ala otrzymujemy wsparcie wojsk 
Concord) 

Je^li juz jestem przy misjBoh, to warto 
wspbmpieb o icb iloSci. Gra zawiera 
cztery. kampanie po dziewi?£ mjsji 
kazds, oraz dwadziescia cztery 
poiedyncze scenenusze. Do tego 

najwoznfejsze - azybki w obsfudze, 
generator pozwalaj^cy wedlug 
autordw na stworzenie ponad 
tysrqoa rOzn^cycb si? od siebie 
misjH Do dyspozycji b?dziemy misIT 

Igdowych, morskich'"\ powietrznych, 
ktbre podczas walk zwi?kszac b?dq 
swoje doSwiadczeme. Kazda 

jednostke opisana jest w do^i 
szczegdlpwy sposdb, chod w stosunku do 
pterwszej cz?^ci gry wprowadzono tu pewne 
uproszczenia, bez ktdrycb me dplpby si? 
wprowadzic trybu RTS Otdz pellwo i amunicja 
sg teraz nieskonczone. jak w kazdym RTSie. co 
troch? mnie boli, gdyz ich limitwl)l';jadyncoH 
wymuszal prawdziwie strategiczne planoWffl8ei:B 
C6z - nie mozna miec wszystkiego. Do tego 
doijajniy .alien life 
na kazdej planecie (calkiem spory wyhtir 
gatunkdw) nie dodane zresztp die dekoracjl - 

WMtm 
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Po [ewej: 
Grafika w irakcle walk no 
Jcolana nie rzuca, ale 
nalgorsza nie Jest. Zreszla 
nleooa wMana 
wvsoki) oceae gry. 

atrakcji - do szesciu graczy, jest rowniez tryb 
„hot seat", czyli wszyscy gracze na jednym 
komputerze tna zmian^J, co powinno cieszyc, 
gdyz w Polsce jeszcze nie wszyscy maj? dost?p 
do siecL IMisje w trybach dla wielu graczy nie 
majg SciSls okreSlonych ceidw ■ imzemy 
samodzielnie wybrad tzw. .victory conditions^ 
czyli zdefiniowad, co trzetoa zrc bid. by wygrad. 
Mozns tez ustelad fimity czasu na tor? i tym 
podohne ogreniczenia, a nawet zagrad w trybie 
.capture the flag", przy czym flaga moze hyp 
umieszczona zardwno w bazre. jak i m wybranej 
jednostce. Autorzy pomydieli tez o tych, ktbrzy 
wolg zmgat si? z kompufcerem. Al jest mocno 
rozbodowane (p(?d poziomdw) i nie jest 
tworcune na ima skryptbw, tj> za kazdym 
rezem reaguje inaczej, dzi?ki czemu nie mozna 
oszukiwad ko impute re rozgrywajgc misj? M 
celach rozpozpawaych", a nastqpuie znajgc 
roziozenie jednostek grad feeze m i 
wykcrzystad przewag? tsktycznq. 

Kumer 

iheevat 
Clan Select Menu 

The Phemcr 

im 15 jeniiosteli 

□cena: 

szczegofow, o ktdrych.yvarto powiedzied; 
zroznicowane typy teren® a rdznyrn koszrte 
poruszania si? i dostqpne die okreplonyitih typdw1 
jednostek; muzyka tizabiniona od akcji; gie-sy 
jednostek determinowane przez job morale: 
kamery szpiegowskie - przedstflwiaj? w oknie po 
boku planszy widok z pnfejsbrw ktdrycb js§ 

umieszczone, co jest istutne, jjdyz w 
gnze Jog of mr nie de si? 
wyt?czyii Mozemy zeinstabwad do 

czym umEeszczamy je w ^ybranym 
miejseu lub na danej jednostce, 
Kolejne pfusy to moiltwoEd 

do produkcji, jak tez pfzydzielania 
serii zadart kcmstruktorom i 
inzyhierom, 

Bardzo ciekawie pomydiene sg opcje 
d|e wielu graczy, Oprocz 
tradyeyjnych ..multiplayerowych1' 

0 M.A.X.2 mozna by pisafi jeszae wide* ale i 
fek nie odd a to istoty gry w takirn stopniu. jak 
•rozegranie kilku misji. Tutez polecam jq kazdemy 
strategowi, gdyz jest to produkt, ktbry muzne 
kupic w ciemno i na pewno nikt nife b^dzie 
zawiedziony [no FPP.IJ 

Ps, Nie wiem, jak b?d?io vi polskiaj wersjiisle w 
angielskiej doigczony jest CtLz 
oprogramowaniem do sieci CompuServe plus 

Jmiesi?czny darmowy abonament [CompuServe 
T to platne zasoby Internets - kolejny powdd, die 

ktorego warto kupic M.A.X.2. SijHj 

Wymagania: 
Win95, 16 MB RAM, SVGA, P 
90 

lHI Producent: 
IP" Inlerplay 

Dystrybutor: 
CO riofeci 
[el.(0aizso?03j 

Internet: htlp://www, mlerplay ct 

pefniq tu takq samg rol?, jak w Warwind, tj. 
mogg atakowac nasze bazy i oddzialy, a 
armiom Sheevat sluzq jako zasoby. 

Cz?stym problemem przy tak zlozonych grach 
jest opanowanie obslugi. W M.A.X. 2 jest to 
zrobione wyjgtkowo wygodnie. W trybie RTS 
mozna w kazdej chwili zapauzowac gr? i 
podczas przerwy wydawac rozkazy (w grze 
multiplayer sg Specjalne liczniki [imitujqofi c|as 
..postoju"). Co ciekawsze, mozemy przypisad 
automatyczne pauzowanie do okreslonegoli 
zdarzenia! JJsprawniono rdwniez selekcj? 
jednostek. Klikni?cre prawego prxycisku mysry, 
i przeciqgni?cie kuraorg nari oddzialami 
powoduje wybrania wyfgcznie jednostek 
bojowych (llMWktorzv iinzyniarowie nie 
b?dg zaznaczadd* przy czym ndMaJnie toy 
przycisk) mozemy wybierad wszystkie 
jednostki. Tutaj zr&sitQ pojawfa si? jerfyne 
zastrzezenie tecbniczne - mozemy zaznaczyd 
tylko pE?tr>a^cie iedndsfeek. I 



- 53 Recenzje 

Plusy; 
- todaeimMM 
Mr 

- mum bBtvMk 
* Sa^feidmlcisitEfiu 

wjfeera 
* BtJHWBiCHROmllW 
pminfM 

Mimusy: 

mmfeiiit 
* fcntaEerawrM- 

\\m 

■ jflhUHiiYtaJHffilE 

□cena: 

/\ 
Homer 

[Scjach 
iwiedziefi. 

wane, 
irtku can 

Jesli chodzi o sal 
wyboru cztery, w 
od 320x200 do 1024x?l 
ze sq one kolorowe i barJ 
Kazdy z nich zawiera od 6’ do 
stada ramp i rdzrij 
Dodatkowo na pte 
znaczqcy, jesli wezmiemy^p 
si? bili] mozna zapisacttoj ze kazdy ze stolowima 
jak?£ historic i gramy wteSctwie po to. iebyfa 

age zachowame 

ukort«y& Jeszcze jednym plus] 
moitiwodfi UBtalania 
takich iak panujqca na mm grai 
np. zmiana zasady, ze kqt padoi 

kqtdwi odbida. Dzi?.ki zabawie £ 

m byt II Wymagania: 
P75,16MB, SVGA, Windows 
95 

i Internet: hitpy/www.i 

Dystrybutar; 
Midas iSilfruftlws Fnitfiainnfcnl 
Ifll 0031 4!)9il7G036 

gamesarena com 

Cyberball 
Cvbernetyczne laia... 

iiji2iite!'0®e Hiper? ft oil testt §6ja pssjii 

I^eteszcie parts® tatep Atari ortM 

wKstiiii teptpiire, iie tylte spHtamis 

j'p.1 toil iiti zesiaio, e i® dzisisiszych 

ingilifticiscii iiBwpii taipMw lilpm 

port ins nanrawiia iim (ot ctaiazkjf 
rew»#if, opiepani ieif n Bulls a* Sieei). 
HUni, ielniejs rmwiiel Mi, lire potraii* ten 
iemat ilus/ezatnie jlopac". PwflilaiH) mrizo 
yye | iteozie i ip artytaile) praifci tipsy 
®is istetelfee Entemfimsiii - fififtal!. 

Sloly maze i tadne ale cq 2 
lego, gdy wszystko innedo 
bani. 

parametrami uzyskuje si? naprawd? fajne 
efekty, a jesli nic nam nie wychodzi, mozemy 
skorzystac z kilku gotowych ustawien 
symulujgcych np. gr? na Ksi?zycu, Stolom 
jednak, pomimo wszystkich tych bajerow, 
brakuje jednego elementu, ktory niesamowicie 

uatrakcyjnia zabaw? z fliperem - 
a mianowicie gier na 
wyswietlaczu. Dziwi mnie to 
troch?, bo widac, ze o opraw? 
graficznq autorzy naprawd? si? 
postarali - maze zapomnieli o 
tym, a moze uznali, ze nie b?d? 
nasladowac konkurencji, ktora z 
powodzeniem wykorzystuje gry 
na wyswietlaczu? Mowigc w 
skrocie - Cyberball od strony 
graficznej prezentuje si? calkiem 
przyzwoicie, ale ta jedna rzecz, 
o ktorej wspomnialem (reakcje 
bili!], dyskwalifikuje go w oczach 
maniakow tego typu produkcji, 

Wspomn? jeszcze o jednej 
bardzo waznej dla kazdego 
pinballa rzeczy, a mianowicie o 
dzwi?ku. Ten w Cyberball stoi na 
calkiem przyzwoitym poziomie, 
efektom wydbwanym przez stoly 
me mozna nic zarzucic, a 
muzyka. chticiaz nie porywajqca, 

jest calkiem 
konkretna. 
Uwazam 
jednak, ze w 
tak 
dynamicznej 
grze jakg jest 
pinball, tworcy 
powinni 
postarac si? o 
jakies zywsze 
kawalki, a 
tymczasem w 

‘Cyberball sq 
one pnryjemne 
dla uchaP ale 
nijak 
zsynchromzowane 
z tym, co dzieje 
si? na stole 
Ale Cfc * 
wszyScKO 
Ikwastia gusto. 

zewngtrz vyszystko wyglqda jak 
najlepiej - ladne, kolorowe pudelko i 
obietnice wspanialej grafiki, 
swietnego dzwi?ku i doskonalych 
stofow, Krotko mowigc - standard; i, 

to zwykle bywa w takich 
wypadkach, obietnice nie zostaly dotrzymane. 
Gracz po rozpakowaniu pudefka i wlozeniu plytki 
do oiitwarzacza zostaje uraczony calkiem 
ladnym programem instalacyjnym, ktory 
pozv.jla mu na wybor karty dzwi?kowej, 
docelowego katalogu do instalacji i jej rozmiaru. 
Gierka moze zajgc na dysku od 10 do 140 Mb, 
ale prawd? mowigc - niezaleznie od tego, ile Mb 
wybisrzemy - b?dzie to miejsce stracone. 

Dobre wrazenie wywolane instalatorem dose 
szybko przemija, Nie stanie si? to jednak od razu 
po uruchomieniu gry, poniewaz autorzy dose 
morno postarali si? przy tworzeniu menu, ktore 
wyglqda bardzo dobrze. Ale wyraznie zabraklo 
im juz sil na sam? gr?, ktora jest tak zenujqca, 
ze sp?dzenie przed nig dluzej niz pot godziny w 
jednym posiedzeniu wymaga naprawd? 
stc owych nerwow i duzego samozaparcia, A 
dlaczego?,,. Dlugo by wymieniac, ale 
porJstawowym powodem jest nie najlepsza 
animaeja stolow i zachowanie bili, ktore nie ma 
nic wspolnego z naturalnymi reakejami kulki. Czy 
zdarzylo warn si? kiedys, zeby bila wypadajgca 
!tii ze stolu owin?la si? wokol nieruchomego 
flipera i wleciata z powrotem na stol? Bo mi - 
jak dotqd - nigdy, Ale coz - czlowiek gra i uezy 
si?, ze prawa fizyki nie sq niezmienne,,. 
pi’zynajmniej w produkeie Midasa. 

Producent: 
Midas Interaclive Entertainment 

-,DdCZqC, 

scferdz? jeszcze tylko, ze Cyberball jest 
produktem z ambiejami, ktdrffiiTnreStiety 
naprawd? duzo brakuje do 
rodzinie komputerowej rozryv/liL Autprcm 
zyez? wi?cej ppw^Enfe - ma 

Vspozycje do tworzeoia dobrychjier, ale 
jeszcze duzo 

irac, przynajmnlej jfoy imnern 
pinballi. 



Recenzje 

fewymagaj^q il 

* elementow jest tu bowiem... hrnm... nt 

niewiele; i sifq rzeczy moja ewentualna 

nieszcz?sna recenzja zakonczylaby si? juz po 

kilku stukni?ciach w klawiatur?. Slowem: 

wajyscy, ktorzy spojrzeli na te strony w nadziei 

Odnalezienia na nich "rolpleja wszechczasdw" 

juz w tej chwili 

BFjednak z tym fantemfcyt. 
Rid? Odmowic opisywanftsi 
li politycznego w ambasadzie 
["tu mnie prze£ljgujg,..”]? Nieee, 

mienid-Drofil. QiaiJI recenzifl i 

zr^cznoscidMq Cprzygoddwk, 
ifMtoz przestawiony na wtasciwe tory 

i kojarzenia umyst zaczynjifaia 
ptodz$H|HHriwst?p: "Wszyscy n sja 
zapewne^^Btejre^i^^ iM 
Infogrames, jajffi 
"fantasy‘jnej” tresci innq glosn? giejaBot! 
mifiaecv - Blood Omen: Leaacv ofJlHPCzv 
fantasy jnej tresci innq glosn? gie^matnidr 

miesj&cy - Blood Omen: Legacy EMHpCzy; 

piflfawdy nie wiem, dfaczegyM^takich I 

zr?cznosciowek tak niecbslflMffiq nazywac je 

w patnzenie 

Gzy mm napisaC cad sensowego na jakid temat 

w sytuacji, gdy nic sensnwnego nie mnzaa lam 

znalazfi? Ta skpdinpd intemujpce i warte 

odrabnaj rnzprawki pytanie znstatn 

wygenernwane przez aid] sttaaiszuny ju2 niaca 

umyst w pipddziesiptej pierwszej minucie 

uporczywego, i nie ukpywam - bezliiasnagn 

zmuszania ga da bezustannego wysiiku - 

mydlenia. Mozemy mu jednak wybaczyd, gdyz 

jegn aklualnym zadaniem byln wykrenwanie 

pnmyslu na teksl a objptodci jakichd dwunastu 

tysipcy znakdw, ktdry miatby mdwid a Hexplnre, 

nownj prnpnzycji die graczy mieaipcych sip 

wielbicielami knmputerawegn gatunku rale 

playing. Onzad(umysl),jakn"istnta" 

ppzyzwyczajnna da wnlnndci "erpegflw 

pndrpcznikuwych" nie za bardzn umiat ndnalezd 

sip w tych jakze ndmiennych realiach (rale 

playing z knmputerem?!). 

Hexplore 
Gra 

Po prawej: 
Lochy i potwory... choc nie 
tylko to. Zreszla gra blizsza 
Jesl ambilnej 
zrecznoSddwce niz rasowej 
HPG. ^ 

RPG vs arcade 

54 

Gem.ini 

zr?cznosciowkami. Odkqd bowiem pami?tam 

(czyli od zawsze] neklamuje si? je, cz?sto 

zupelnie na sil? doszukujqc ewentualnych 

podobieristw, jako gry “role playing”. Czyzby 

dlatego, ze poj?cie to wydaje si? im bezpiecznie 

abstrakcyjne i - nie da si? ukryc - niezupelnie 

jasne?11. Albo: “Nietrudno dostrzec, ze wsrod 

gier okreslanych mianem “komputerowego role 

playing" (sic!) wyrainie zarysowujq si? objawy 

ewolucji, czy raczej regresu Ccho6 ,i to nie jest 

^esuJ w stron? 

Lira bio \\Bsiczn 

przWoitMbl|p 

podlead Bfflede") 
nlayii 

\K\l\ 
i rino4 

'I'npier 

Jak ill 
zac; 

Aim.. 
ktoS ni8 
mated 
Praen 

dybym nieostroznie rozpoczgl 

opisywanie Hexplore jako 

rasowego "erpega", szybko 

wyczerpalyby mi si? [jak mniemam 

- nieodwracalnie) nieograniczone 

[zdawaloby si?) poklady wyobrazni. 

Jednoznacznie kojarzqcych si? z "erpegie" 



icle, Nic dffi 

Ifadwiecznyi 

j| krucjaty. ^k®asy. Gwym 
tym przypW^est H[i 

am. in cLTjnidHgji tczarnok^ 

;yi JHpie z urj'vvalj^pP dwiamHde 
i?; "^Ronem posjgjlSod. kLo^USch 
mM£ swajjlUBeirialq juz umffi? I 
el ■ .'(uytriyrfeByna drags do t 

:cj* wiRdzie jednak nrz&z idig? Hex^ 
)lif: mist or yn zawarto dofflnfTBra 

k co wi?cej, szczegotowq 
^••RH^Npilteew w nim rosnqcych: 
iSmierteinodci i tym podobnych 

p^Bfcych, ktory pad! na z\j^BT..rta 
UpetMjyw b?dzie!"] w cgjipRBku nil 

..Te■ ostaffllft. jedInnk paKflrtHfl? w?. z gbr 
IrTnBifl^ffzadowolily si? 

wz^cSHw^jjgyr (hm?) wszystkich 
‘zwawEzycffj^yli jeszcze ruszajqcych j 
tymczasem, po kilku uroczych jodzjjik^ 

swi?ta. Zatem: akcja Hexplore rozgrywa si? w 

^wiecie niezwykle podobnym do naszego, lecz 

pelnym niagii. tajemniczych zrzeszen i bractw, 

pnuki^^|^S^r^w i zapomnianych juz 

•.jfiraestwnfet. typowe fantasy. W grze 

Ty rok... hm... okolice 1000 A.D. - czyli 

Primal jMgfltom pierwszi 

^’'qdedB. 

mdi| - ifljii ■■ udajqc 

ijgiil he leftszych niz i 

urgimtoijl krucjaty. Tai 

mqi 

131-' i&t iarj M\ 
**> ** 
<■’ -si 

=- ■'* fe,Y\ - Y Y ?Y 

\ ^ 

Plusy: 
* fQfiljfetekH uwlilm 
* tiraciia, uiJKMii 

limit 
* rforc wNlT 

licturaiicuw"Deistvnl^ 

Lisjf. iHigfla... 
■ Hiuiyta 
* jysowauu ill alt 

Minusy: 
4 mU 
* IlDJOW-DfC: 
- taitfrttat irj^cle 

mM 
* m w mmur 

□cena: 

ktorej b?dzie 

kolejna plyta 

albo klucz, lub 

cokolwiek 

otwierajqcego 

kolejne wrota 

prowadzqce do 

komnaty, w ktorej 

b?dzie teleport, 

ktory... Nawet 

rozmowy z NPC-ami 

[non-player character - 

bohater niezalezny od graczy] - 

bo i zdarzajq si? takowe, a jakze..., tyle ze 

srednio co jakies dwa etapy - nie powinny 

nadmiernie nadwyr?zac'szarych komdrek 

gracza. 

Z prostego powodu: wypowiedzi, przyktadowo 

mieszkancow wioski, ograniczajq si? w znaczqcej 

wi?kszosci przypadkow do mniej wi?cej 

czterowersowego komentarza do 

Ano wtaie 

sumieniu, ale 

jzqce sq 

robid si? zimno..- 

ra zdoina bylaby uniesc 

|ci zn los wszystkich 

- nie da si? 

Alez oczywiscie, ze 

Tym razem jest 

JLwantifrnik [wolne 

ff “adventurer1'] - jeden 

wraz i wojskami 

mm. 

ku 

sp?dzonych z twarzq w piachu, nasz 

bohater wstat, otrzepujqc modry 

kubraczek rozejrzat si? po 

splqdrowanym obozie, policzyl trupy, 

po czym nie omieszkal stwierdzic 

polglosem, ze co jak co, ale trzeba by 

pomdc tym, ktorym mogtoby si? to jeszcze 

pnzydac. Podniosl zatem dziesi?c woreczkow z 

prochem, obnazyt... katan? i udal si? w pogoh. 

Niedaleko jednak zaszedt: juz bowiem po kilku 

krokach natknql si? na rannego rycerza, ktory 

[charczqc i wyraznie dlawiqc si? krwiq) zdat mu 

krotkq relacj? z wydarzen, jakie mialy miejsce 

podczas nieobecnosci [duchowej] McBride'a. 

Ten ostatni zad Cjako przedstawiciel tych 

poboznych - odwolanie do paraboli o 

miiosiernym Samarytaninie) nie pomogl mu i 

uniesiony swi?tym gniewem porwal si? w slad 

za przesladowcami. Cata reszta to juz domena 

gracza. Krdtko mdwiqc - sposrod dost?pnych 

ochotnikow napotkanych w pobliskiej wiosce i 

znajdujqcych si? nieopodal domku [gildii?] 

j czarodziejdw nalezy skompletowac druzyn? 

fenik. wojownik, mag] i po kolei forsowac 

dost?pmane mapy , 

Co tu trzeba robict 

Co tu trzeba robic? Hmmm. Dobre pytanie.j 

No... ogolnie poruszac myszq i klikac. I 

oczywiscie 

spokoi nie qj 
naprawd? vuyfflpTEzy uwaznie i 

!sz«Sl^Wtlacjajqcfi o litosc □ 
sgo wpatrywania si? w kaay 

przybierajq planszeh Bol nuz 

tarn w zatomie uKryla si? 

otworzy 

■Bimv, w 



5E 

broridlji ktoregos z herosdw] pGt?z| 
ponadl 
powro 

poszedt po rozum do glowy i nie prtibi 

IrzaczepieifflnjEa 

'znakomitego RPG 

rzeczywistosci, czyli... do nzeczy dla gracza 
kompletnie nieprzydatnych: on i tak musi puscic 
swq druzyn? naprzod i mfdcic coraz to 
zasobniejsze w brori i "HaPe-ki11 hordy 
przeciwnikow. Krotko mowiqc: ciqgta walka. I - 
trzeba tu dodad - dziwna walka, gdyz jedynq 
rzeczq zaleznq od gracza jest dobor broni i 
fewentualne) klikni?cie na stworze, ktory 
najbardziej daje si? w kosc druzynie, celem 
okreslenia go jako pierwszorz?dnego celu. 
Reszt? czyniq bohaterowie, tj. komputer. My 
mozemy popatrzed... I to wszystko, co przyjdzie 
nam czynic przez dziesi^c krain twrelkie slowa: 
zmienia si? jedynie ogolny wystroj pomieszczeri i 
- od czasu do czasu - dochodzi nowy typ 
stwtov czy mignie blaskiem magii nowa, 

Ano wta^nie. Warto jednak 
tym, co rzeczywiscie daj] 
typu, gdyz sq to nierzi 
niekonwencjonalne. 
wspomniana juz druzj 
skfadu), doiSwiadczei 
ktore - co ciekawe 
pozwolimy, nie ten, kl 
marginesie - tworcy nl 
"skoku” o poziom podczl 
“podJiczana" jest dopiero 
krainy, co oznacza, ze w sytiJ 
nachapai si? eXPekdw i teoretycii 
do przejscia dalej - zablokowuje si? w mlejS 
nie chodzi tutaj o to, ze nie moze walczyd - 
moze, jednak batalie te nie przynoszq juz 
bonusow w postaci gwiazdeL. Jedyn? 
korzysciq, jakq wynosi si? z “dozbierania" 
doswiadczenia do poziomu jest kazdorazowe 
dodanie sporej - poczqtkowo nawet 
stuprocentowej 
ilosci punktow 
zdrowia], 
Ponadto: 
mozliwosd 
wskrzeszania ci?zko 
doswiadczonych przez 
zycie graczy 
twystarczy zaprowadzic 
“ducha" bohatera na 
specjalnq plyt? i... z 
powrotem zebrac 
pozostawiony w miejscu 
smierci ekwipunek), i... na 
tym fconiec i kropkaf Kropka. 

wnaszcie. 

dokladnie 

ggirnsd recenzSBati, I 
bowiem po dertn^uM^ie 

itTTfil&m oka^]JGyrywoc juz jakis czas temu 
i i.-vvinr^jpa orflflb] bye hitem! Teraz jedffak, 

:• like cherti oscrego poyrywania, czyli, jakby 
fk bylr;. dysporsmac: ju? qdpowiednim bagazem 

nuiGi pjfykroSciq stwierdzic, ze 

owo poczqtkowo pozytywne wrazenie sprawial 
zapewne fakt, ze tamto... to bylo TYLKO demo! 
Innymi sfowy: niewielkie, sensowne 
"przeglsdowo11 wymieszane klimatami dost?pne 
wowczas plansze, wioska, w ktorej mozna bylo 
porozmawiac (pozniej ewenement), kilku 
wrogow, a wi?c i przejrzysta [choc 
"samorealizujqca si?”) walka, no i przede 
wszystkim - skojarzenia z Ultimq VIII... A teraz 
w to wszystko wdarta si? z impetem i niestety 
zdominowata wszystkie pozostate czynniki 
beznadziejna nuda. Wyglgda to tak, jak gdyby 
tworcy chcieli, nie zwazajqc na skutki, podniesc 
liczb? "komputerogodzin" niezb?dnych do jej 
ukoriczenia. 

I udalo si? to im: rozwleczona akeja (ktorej 
stalym motywem sp walki z coraz to 
liczniejszymi przeciwnikami), konieeznose fazenia 
w t? i z powrotem oraz praktyeznie brak 
jakichkolwiek zmian - to wszystko skuteeznie 
wydluza rozgrywk?.,. ale i mocno zniech?ca do 
poswi?cenia grze kolejnych godzin... Hexplore 
nie ratuje nawet niezly engine + zoom 
(nazwany Voxel Rendering - "Voxlso"), obracane 
przestrzenna plansza (ktorej jedynq slabostkp 

jest uj?cie perspektywiezne), dobry dzwi?k 
i naprawd? swietnie rysowane animaeje 

|f pumi?dzy krainami, posuwajqce akcj? do 
jpedu. 

Wtko mdw^c; Nie wiem jak si? stalo, w 
i.oka.mgmerriu... ale po prostu w pewnym 

jtern. zb mam juz szczerze dosyc 
!» Na dlugo. Byt moze - na 

Na jednjg 

rozryi^p 
spptkgjp 
Hexplo 
ofrcjafp 

ptt^CTID' 
Praducent: 

rWymagania: 
1 pi 00,16mbram, 4xcdrom, w9& 

Internet: hitp;//www hexpi 

Dystrybutor: 
Mirage 

ore net 



Wv^cigi „samochodowe 

grafiki, wybor trybu 
wyscigu, trasy i 
zawodnikow - a 
tych jest 
calkiem sporo 
Scigac mozna jflj 
si? w jednym ^^3 
z szesciu 
trybow, 
poczynajgc od ^ 
tak 
podstawowego 
jak praktyka 
(ktorg mozna 
sobie spokojnie 
darflwad) przez ^ 
pOjMlynczy j 

•tfyScig, wyscig na czas, M ~ 
lig? (mafg albo duzg) az po dwa, w ^ 
sumie najciekawsze tryby czyli knockout i 
team play. 

Yasiu nimi. Coz - prawd? 
mowigc oprocz wyglgdu [twarzy i 

pojazdu, ktorym si? poruszajg) nie ma mi?dzy 
nimi zadnej zauwazalnej roznicy i jeszcze do tego 
komputer gra swoimi zawodnikami tak slabo, ze 
nie ma najmniejszego problemu z wygrang 
nawet podczas pierwszej rozgrywki. Coz - jak 
dla mnie jest to dose spora wada, ale skoro w 
Motor Mash mogg spokojnie grab dzieci, to 
wcale nie jest tak zle - po prostu starzy 
wyjadaeze nie b?dg zadowoleni. 

rodukt ten, skierow 
mlodszych odbioredi 
IstBrszych lubigcydi 
beztroskte^ryLiM 
Eutechurx (lie 

W Infograme^f^awo? luffi 
najwi?kszg zaletg tej gry 
nie ma tam wspaniaE^^fikH 
dzwigku, Pomysl 
now,: Ale tak toJurf6swtf||Q|ftdpo^ 
ludzie zabiorg si$CW mu 
prztuojem, zeby »M§iJobrzB - rze! 

nawet, ze bardzBpr^Bj^B 
sifg idrywac od 

W tym pierwszym cala zabawa polega na tym, 
zeby do mety dojechac jako jedyny, a nie jako 
pierwszy, czyli krotko mdwige: na 
wyeliminowaniu przeciwnika. A praktyeznie 

odglosy i calkiemMfll flijlyczka przygrywajgca 
z kompaktu spraAja. zSgra si? swietnie, 
Wprawdzie troch?wMczenia pozostawia 
grafika, bo nawet na akcelerawenej wersji nie 
jest ona super-hiper-rewelacyjna tale zla tez nie 
jest). Tyle tylko, ze w dobie wygladzania 
wszystkiego, co si? rusza, ostre kraweSteMg 
rzucajg si? w oezy. Ale przeciez dobra gram 
nie musi bye konieezng cechg dobrej gry - tak 1 
jest w przypadku Motor Masha, Pomimo grqfiki, 
ktora nie rzuca na kolana, giera jest przednt? 
Szczegolnie rozgrywki, w ktorych trzeba 
wyeliminowac przeciwnika zamiast go 
przescigngc. Kazdy stara si?, jskmoze, zeby 
dotrzec pierwszy do miejsc, gdzie mozna zns)e£d 
bonusy, a jak wiadomo taki wybonusowany 
zawodnik ma wi?ksze szanse od cteniasa. - 
Olatego zawsze trzeba bye pierwszym feo jak 
m wqzeSniej powiedzialem - nie jest triune 

Zacoyna si?p||wszystko jrowien^valrii” 
Ladii0, dynamffizne intro, ktore dzieciom na 
pewno wyda si? smieszne [jedyna jego wada 
polega na tym, ze jest wyswietlane w 
rozdzielczosci deftfc 
czB'-.em za male) w 
a potem menu - wj 
rozdzielczosci/, alfl 
Szczegolnie, zb m 
jest tu calkiem jp 
problemu i\ 
Najwazniejsi dotyczgcych 

ledyng drogq, jakg mozna do tego dojsc, jest 
droga militsrna. Zbieramy po prostu na trasie 
iwie bonusy. ktdre nast?pnie wykorzystujemy 
do dnibtejl wrcfga; Oczywi^ie mifo^njey 
bant|pe| ffnezyjWch rozWiqzoA mogq tip. 
vyaipliEgd przeciwnij^^o trgtiyfowieteffl?| czy 
np, zapchn^S z trssy&krdtko mbwige Aoznq si^ 
Uflwjd* idk k!o luii: Ale oczywIScie me 
Tozg^kidruzynowe, ezylj Styli team playP^ 
Uri^Bfwia m czterem graciom (na dwoch 
kjmpM^Ja^W rozgryv/k? tf uzynowg podobng 
t™Rf zasafflrt do wySclgow zuzlowych. To 
kyla ns temdftrybdw.gry, ktorych jak widac 
lest calkiem Bro. J Reszta to juz wlasciwie 
Bdasyka - |o£ArBCzy, liezba okrgzen, 
ewentualny wybdr jednej z dost?pnych tras 
LMgt jest na p^pzgtku niedost?pna). Oprocz 

Jeszcze wybor zawodnika i tu 
(HUS?? |WW}ed;3ed, ze Motor Mash troch? mnie 
igMijMlnSieTyle moze pod wzgl?dem ilosci 
zawndBow, co pod wzgl?dem roznic mi?dzy 

m* °m pewnle nie b^dzie (przynajmmej 
llamiie), ale myflfi. ie powinlen znaletf sobie 
ironf odbiorcbv/SSrzy b?dg z mego 
adowokenid|0:oi z^tiez o to w tyrn calyrn 
iyJ8sjp;hao^!j ffcwodzania na trasie! 

Producent: 
Eulechnyx 

Dystrybutar; 
Ocean/I nfogrames 

Wymagania: 
Win'95/DOS. PI33,16MB 

Internet: hltp//www ocean couk 

Plu my: 
[diSSl[6l3il)]'Fl5ltl 

tnIm Iflrdntttl 
mmvt 
j^wrUrajicEl 
miBnwHI 
I3|ia itffrti 

MiRUsy; 

IDJllillUM) 
iritilz afeslilna 

EsmtlelcptME 
* wmt) 

filjfirtasatyin 
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wsz?dzie tam majg zamiar zawitac ufoki, by 

wypowiedziec obecnym wlascicielom prawo 

wfasnosci, a opornych przekonac, ze zycie i tak 

jest bez sensu. Ludzie, po kilku lekcjach 

udzielonych im przez Obcych, zdali sobie 

spraw?, ze potrzebujg zjednoczyc sity, 

Niedlugo potem powstalo 

UPN, czyli Organizacja 

Planet Zjednoczonych, 

ktorej odzialy miafy 

Xenocracy mozna rozgryweG w trzech trybach: 
Simulation, Arcade i Multiplayer. Niestety 
roznica mi?dzy Arcade a Simulation j&st nfemal 
symboliczns. W Simulation mpzemy co prawda 

, samodzielnie okceSIiG, 
J ta wybrai Mt 

f I \ w HUD 
^wistleczu 
przeziernym), 
ftttS|ucha6 n mstiw 

/ I 'J.czy wrewcie 
*Tr W porsytaG historic 
H Tub parametry 
™ statkGw tosmiczpycti i 

wyposazenia, Jazeli jednak, cjiOEki o prowadsenh 
stetku kosmicznego czy pijSoin trudnoSci, 
wlasciwie jest to taka samajabawa jakw trybfr 
Arcade. Na niekorzujg 
pewno to, ze peine^0 mi^ji w tryhlc Arcade 
udafo m si? bez wysilkb iikoricjyd w dwa dm. Pi 
chwili juz bylem vy ..symulacji’ i najbardziej 
zdziwito m'nie wlainjfro;- *e opratz drobfly#}, 
niemal .kosmetyoznycif zabjegtiw, przysztami 
ponownie bawiG st? tyroi fiamypii klockarni;| 
zolnierzykamL Mjsje sz do bfllu standardowe 
nchrona kqnwoju, zniszezenie kopwtilu^ *■ 
mr,mem toy przeciwrtiia W Wing; 
Commonderze-mogii&my 
np> ratuwaG i^ 

pilots, ktdry ■ 
katspulcowal 
sjp pa ketastrnfie. zas j 

okraszaly swietne ! 

animacje. W 

Z apchiwum X i nie tylko 

Inquisitor Xenocracy powstalo za spraw? 

Grolier Interactive i SIMIS. 

Pierwsza z tych firm to znany 

wydawca.,. tytulow 

encyklopedycznych, natomiast 

SIMIS to niewielka grupa, o ktorej 

malo bylo dotychczas slychai Chlopaki usiedli 

jednak przy okrgglym stole i uzgodnili, ze teraz 

b?d? robic gr?, a dokladniej symulacj? 

kosmiczn?. Nie mog? powiedziec, ze im si? nie 

udalo, ba! Gra jest nawet calkiem fajna i jezeli 

damy sobie spokoj z porownaniami do takich 

tytanow jak wymienione wczesniej, to na pewno 

mozna powiedziec o Xenocracy same 

superlatywy. Zalezy rowniez kto b?dzie odbiorcq 

gry, bo wlasnie w wypadku tej produkcji jest to 

bardzo istotna kwestia. Zanim jednak na dobre 

sip rozp?dz?, dwa slowa o historii, w ktor? 

wlasnie wkraczamy z buciorami i spiewem na 

ustach. 

Akcja giery wybiega dajeko w przyszfosc, w 

Xenocracy nastato juz szoste stulecie 

dziesiqtego tysiqclecia. Czlowiek juz przed 

wiekami ujarzmif kosmos, a ludzkosc w 

dawnych czasach zalozyla swe kolonie na 

Marsie, Merkurym i Venus. Tak jak Stany 

Zjednoczone zrzucily w pradawnej historii paki 

angielskiej herbaty do oceanu, stanowiqc o 

swojej niepodleglosci, tak rowniez nowe 

kolonie blyskawicznie wyzwolily si? spod 

protektoratu Ziemi, Z czasem nawet dawne 

wi?zy wygasty, az wreszcie wybuchla wojna o 

dominacj?. Szereg konfliktow przeradzal si? 

nieraz w otwart? wojn?, by znowu zamienic si? 

w drobne potyczki gdzies na orbicie. Okazalo 

si? jednak, ze ludzie nie s? jedyn? wojownicza 

ras? w kosmosie. W chwili gdy wkraczamy na 

aren?, pojawiaj? si? rowniez Obey, ktorzy 

oczywiscie maj? jeden, ale za to, jakze ambitny 

plan: pefna eksterminaeja ludzkiego rodu! 

Wbrew pozorom nie chodzi im jednak o 

przestrzen do zycia ani nawet niewyezerpane 

zloza ludzkiego mi?ska. Niezwykt? wartosc ma 

w owych czasach pewien mineral, ktory na 

szerok? skal? wydobywaj? ludzie, a ktory 

Obcym jest potrzebny tak, jak rybie woda. 

Lycosite, bo tak nazywa si? ten pierwiastek, 

znajduje si? na kazdej z planet zamieszkanych 

przez ludzi, a pewne jego zfoza s? nawet 

dost?pne na kilku z ksi?zycow, gdzie rowniez 

znajdujq si? bazy czfowieka. Oczywiscie 

Xenocracy 

zaserwowano nam 

natomiast szereg 

przeci?tnych zdarzen, 

ktore wymsgsjq od 

graeza jedynie 

sprawnej r?ki 

czola najezdzey. Wlasnie w 

takiej chwili na aren? wkraczasz Ty, zostaniesz 

Wing Toucherem - dowodc? oddzialow, czyli 

faciem, od ktorego zalez? losy tej wojny. 

Plusy: 
-Maimeiesiijiice 

•HoMtfiiiii- 

MctoegimfeiHii, 
nfcllfllmia HDDs 

■ Miiasivid sjjiip)i. ivide 
Mafflj 
rnmif 

Mrnusy: 

mM\ 
*Puecii!lJiiaH]aiji]^i? 

-Jal^lwe 

Ocena: 
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trzymeMcaj joya. Sama wojna jest jakas 
nigp^fikonywii^Cci, wstawki filmowe 
ograniczono do d^tych kwestii wypowiadanych 
priez aktorow, co wcale nie uprawdopodobnia 
Kunffiktu. Musici? samodzielnie wspierac si? 
.. vobnaznic}, bo zamiast digitalizowanego fiimu 

l^iub.animacji, gdzie moglibysmy zobaczyc wojnp 

lr. wlasne oczy ” jestesmy zmuszeni sluchac 

s; [lej gadki facia lub kobity zezujgcych ze 

s.klanego ekranu* Pewng pomocg miaty bye 

newsy, jednak tam z koles 

Hfostawiono prz'ed nami stare, poczciwe radio. 

Ni, przeczp, sila i ekspresja glosu jestg|M 

wi miwym poziomie, jednak brakuje tm- 

jyit; ^go pstryezka w ucho dostang rowniez, 

05i auks! ktorzy majg za nic prosciutkie 

sm.ganie w kosmosie i smazenie do 

'.stkiego, co lata w poblizu. Brak 

stor"iiowania trudnosci gry zmusza do 

povmznego zastanowienia nad jej wartoscig 

dla akich specjalistow. Wracamy tu-wlasnie 

do rodstawowej kwestii, czyli „dla kogo jest 

wit ciwie ta gra?,! Juz bpieszp z odpowiedzig, 

Jezeli iubisz niezobowigzujgco sobie 

po: rzelac, rozwalic jakgs bazp i wyniesc do 

nieba paru Alienbw lub Pirato^.loo jest to graj 

dla Ciebte! Jezeli jednak spodziewasz sip po 

Xei ocracy symulacji w rodzaju 

Boze od tej giery! Mimo 

zai iplementowanych, pewnych dose 

charakterystycznych opeji z symulacji Cnp. 

Wnoziiwosc komenderowania wsparciem), 

Xenocracy na pewno nie spefni oczekiwac 

gatunku, Oczywiscie pozostaje jeszcze 

cate gamma fajnych rzeezy, dzipki ktorym 

Xrocracy jest jednak pozycjg godng 

|ycli uzyskanych 

pekcji hazy na 
mattri we- 

ZEZNANIA PILOTA PIRXA 

Cf )A lie jest typow statkow uzytych w grze? 

Pirx: 47 

CPA lie jest typow jednostek pirackich? | 

% .Pirx; Pipb, oczywiscie nie bierzemy pod uwag? baz pirackich i 

'jednostek Igdowych 

Igjfe! He odmiennych typow jednostek kosmicznych posiadajq 

Kosmici? 

Pirx; 16 

i,1 He typow wojennych statkow posiada URN? [United 

Planet Nations) 

Pirx; 5 

I - llama ocfmiennymi typaini statkAw dyspmujg Ziemia/ 

Pirx:16 

CPA Jaka jest t&calna llbzfea rootieltiw broni? 

Pirx:20 

zastanowienia i to wlasnie one ratujq dobre imip 

gosci z Grolier i SIMIS. Przede wszytkim w oczy 

rzuca si? niesamowita i niepowtarzalna 

stylistyka kosmieznej floty (i to zarowno 

ziemskiej jak i .ufockiej"). Niedoscignione kolory 

i ksztalty, ktorych nie powstydziliby si? 

mieszkancy rafy koralowej niemal ocierajq si? a 

kicz, jednak zachowujq swojq klas? i pozwalajq 

dlugo sycic oczy wiasnym wyglqdem. Inna 

sprawa, ze niekiedy szcz?ka az klapie w zfosci, 

gdy widzlmy, ze jakis .,galeon" dzwiga na sobie 

pot?zne smigfa, ktorymi zdaje si? miele... no 

nieeee! litosci! Chyba nie proznip! Nic to, widac 

ciasny umysl me rozumie tak zaawansowanej 

technologii. Jezeli popatrzyeie sobie na kosmos, 

w ktorym tonie nasza jednostka, rowniez dlugo 

nie bpdziecie mogli wyjsc z podziwu. Pamiptam 

jeszcze, jak wiele lat temu na nieodzalowanej 

Amidze oglqdaiem zdjpcia Mgtawicy Andromedy. 

Bajeczna gra swiatel i kolorow. Dzi?ki 

zaawansowanej technologii Icarus mialem 

podobne przezycia. Nebule Cobfoki gazu), 

refleksy swiatla i jaskrawe promienie bijgce od 

gwiazd, W sumie bardzo to mile i nadzwyczaj 

pociqgajqce (chociaz ciut bajkowe). Nieco 

odmiennie prezentujq si? planety, Oczywiscie 

kazda jest w troch? innej tonaeji, spowijajq jq po 

prostu mgly innego koloru, ale tez podobne sq 

do siebie jak dwie krople wody i jedynie 

ustawienie dose skromnych kompleksow 

budowlanych jest zdecydowanie odmienne. 

mk lie jest planet ? 

Pirx; Cztery wewnptrzne, pljd ^ewnptfYflyro 

(M Jakie£ Kmgzyee9 
Pirx Laczm henna naturalnyeft 
mmm: 59 

UlMANE PYTANIA DO OFICFRA 
TECHNICZNEGQ 

tie misji przyjdzie wykonsc ? 
1 oficer: 30 misji 

Konwnrfy M irttercomm? 
I of®: Tak. W sumie 125 minut gt&sAw w FIV 

Ite jest sekwencjl filmowych FWf? 
oficer: 250 minut 

TOt: Aktorzy? 

I oficer; Tak, osmiu aktorow angielskich 

CPA Hu graezy w sieci? 

I oficer; 8 

CGA: He odmiennych typow misji? 

I oficer; 20 

RAPORT DODATKOWY (wg. zaiqcznika ANQ 2129) 

-18 odmiennych typow budynkow 

- 8 odmiennych konstrukcji pojazdow i wozow bojowych 

(naziemnych) 

- Ponad 5 tysipey sampli dzwipkowych dla FX i WOS audio 

pRZYGOTOWANO 15 IX 10600 

Cenzura wojskJR; RO 207 

Dwa slows o multiplayerze. Xenocracy swietnie 

nadaje si? do gry w sieci Poniewaz gra jest 

dynamiezna i szybka, boje sg prawdziwe 

okrutne, ale i dla strategow pociggajgce, Osmiu 

graezy, ktorzy mogg zaszalec z wykorzystaniem 

protokolu Direct Play, zagra zarowno w trybie 

Oeathmatch jak i Team Play. Szczegolnie druga 

a, kiedy mozna toczyc bitwy calymi 

druzynami znakomicie si? redaktorom CDA 

podobala ; 

Xenocracy jest grg nierowng, Dzieje si? 

tak przede’ wszystkim dlatego, ze 

niedopracowano trybu 

Simulation. 

Gdyby byl 

nieco 

lepszy, grze 

nalezaloby si? nawet 

dziewipc punktowP 

wymienione wady zanizajg 

koncowg ocenp* 

chociaz przypo-minam, ze dla 

zwolennikow strzelanek bpdzie to 

swietna propozyeja. Swojg drogg w kilku 

powaznych, zagranicznych magazynach 

komputerowych Xenocracy dostala bardzo 

zrdznicowane noty... ■ 

Producent: 
U ^ tier IniRlivjjS 

Wymagania: Dystrybutor: 
w.i S3 p m U m jWI FJW I PS 

lei (022) 6422766 

Internet: htip^ww;gmi]Kco.iik 

IIEH 



MechCommander 
Battletech w czasie rzeczywistym 

odradzam, z jednym wyjqtkiem - kiedy mamy 

ochot? podziwiac prac? grafikow [a jest co 

podziwiac). Zresztq sztukq samq w sobie jest 

nie tylko grafika pol bitewnych, ale nawet 

interface. Jednoczesnie bogaty w szczegdly 

graficzne i wygodny, a co wazniejsze - 

funkcjonalny. Nie zawsze udaje si? - 

autorom pofqczyc wszystkie te cechy, 

a tutaj wyglqda to wrpcz idealnie, Do 

tego kazde z polecen da si? wywolac 

skrotem klawiszowym, ktore to 

skroty rowniez zalanowane sq tak, by 

ich uzycie moglo bye odruchowe (bez 

koniecznosci uwaznego wyszukiwania 

na klawiaturze np. kombinaeji 

z+p+F12). 

Para na rekwizytorni?. Podczas gry 
ogolem doj|?pnych jest osiemnascie 
rodzajiw machfiw* przy czym dziesi?d 
i fiich IQ nssze ^laszyny, ktore mozna 
rakupid w przenvie a 
reszta - sprz?t ifou, zwykie mfiy 

lepSzy od neszego. przy eaym rdwniez 
mozliwy do wykorzys Canto: Dla 

w systsmie 
falety sfdvv kilka 
OttiiRssdniczo 

pmfctolane sq na trzy kotegorie wag owe: light, 
medium i heavy, ca oznacZs mfpQwiednio 27-35 
ton, 45 55 m\ a w qscatniej kategorii SO ton i , 
wJ?cej. Oprdcz tategb podziatu kezdy meeh 
produkowany jest w trzech wersjach 
oznaczonych literami A, W i J. Mechy typq A 
majq dodatkowo tW stosunku.do wersjl 
rtpodstawowejh rozbudowany poncerz (armor), 
W - to wi?cej broni (weapon) kosllm poncerza 
a J oznaeza wbudowana silnikt skeikowe (jump 
jets). Kazdy mach maze przenosid trzy typy 
broni rozrozniane ze wzgl?du na zasi?g (short, 
medium i long) przy czym Mi broni 
determinowana jest jej dezarem oraz typem 
meqba. Jezell m jeste&ny przy broni, to 
moiemy korzysted zardwmj ze sprzftu 
wiasnego, jak itiwni&z zddbytego podczas walk z 
klanfent, przy pzym moze to byc zardwno bron ze 
zdobytych mechdw jak i przejqtycli podczas misji 
kontenerow, Poprzez zakupy dostfpne jest 
szesnascie rodzajow broni, czSryppy 
sen so row i urzqdzenie zekldcafqce ich prac? i 
dla calej tej listy (prawiel a&st?pne sq klanowe 
odpowiedniki. Podczas misji oprocz mechow 
wykorzystywac moiemy rdwnrez pi?c typow 
pojazdow - samoch6d zwlodowczy (nieuzbrojony, 
wyposazony w podstawowe sensory), lekfcJj 
czolg rczpoznawczy (rdwniez wyposazony w 
sensory, ale tekie w lekkje dzialko), pojBzd 
naprawezy tapelnm rtiwmez armrnicj?), 
stawiaez mirvoraz ,,minesweeper" czyli 
likwidator tydm 1 pojazddw pddezas misji 
przydajq si? praktyeznie wyiqczme stawiaez min 
i pojazd naprawezy. Musimy jednak korzystalPz: 
nich z rozwagq, bowiem raz wystawione do ' 
bitwy sq stracone - nie zbieramy ich po 
skonezonej walce, nawet jesli nie zostaly w jej 
erskeie- trefione. Do^fi dziwnie rozwjqzana jest 
kwestia zbierania pokonsnych mechdw i pofa 
walki tzn. jest to kwestia przypadku i szcz?i 
Nie ma okredonego rozkazu nakazujqcego 
naszym mechom zbierac wraki z pola bitwy, a po 
prostu po jej zakonezeniu dowiadujemy si?, 
ktbre z pokonanych maszyn udalo si? zebi 

Figrtowe system^ bilewne nie oiajg jaW 

szczgscia do komputerowifcii atlapiacji. Do tej 

porytakowyclt doczeka! sip jedynie Mammer 

Fantasy Battle i Epic 40k (w suntie trzy pry). Ilia 

szczpscie prodncenci najwyrazniej sip giindziti i 

do wyzej wymienionych delpszajp keiejne 

produkiy bpdace bezposredniitti ink oiiocby 

przykiizonymi adaptaejnini zianyck gier 

iiilewnycti. 

Lord Y Jednq z takich produkcji jest nowa 

gra Microprose - Mech Commander. 

Produkt firmowany przez Fasa 

Interactive pozwala si? domyslic, ze 

gra oparta jest na systemie 

Battletech* Zresztq zapowiadalismy 

jq ostatnio w dziale „w produkcji". Po 

dlugotrwalych zmaganiach z finalnq wersjq 

przyszedl czas na podzielenie si? wrazeniami. 

Zacznijmy od poczqtku. Fabula gry zbudowana 

jest na bazie autentyeznego Battletecha i 

rozgrywa si? w swiecie tegoz systemu 

(Battletech Universe]. Planeta Port Aurthur 

nalezqca do Inner Sphere [my) atakowana jest 

przez wojowniezyeh najezdzeow - The Clan. 

Naszym zadaniem jest odbicie jej i likwidaeja baz 

klanu w skladajqcej si? z trzydziestu misji 
kampanii. Kampania sklada si? z pi?ciu operaeji; 
po szesc misji kazda i rozwija si? niestety w 
klasyczny - liniowy sposob. Mianowicie 

niewykonanie 

jednej misji 

powoduje 

niemoznosc 

wybrania innej, a 

reklamowany 

przez 

producentow 

„dynamiczny 

rozwoj fabuly" to 

tylko slogan nie 

majqcy wiele 

wspolnego z i^eczyyvEsMdd- No cdt - 
pastwienie si? nad fabulami to m6\ naldg i kto§ 
w redakcji musi to robifi to ile praducenci gler 
przejmujq si? opiniami recenzentdw, bo ntfckiedy 
vvydaja ml si?, ze wrqcz przeciwnie). Na 
szcz?Scie fabiila to jedyns mierna aqii gry i 
dafei jest jUH ?nacznie lepjej. 

Dofikonaf? wrazenie robi grefikB. Wdktorowe, 
trdjwymiarowe plansz.e pokryte efektcwnymi 
teksturami sprawiitjq, m arclice si? walczyd. 

postaci drzew, kamieni, hndynkdw 3 nawet 
start:- ^mfeci czy wrakdw samoebodow, 

fszystkie (no pilwie) Gfementypoaenia 
imozna „przemodelowac" za ppmocq salwy i 

Iziafek albo no prostu spacerrujqc po nsch. 
1 )t?g? rneehbw gd^uwafmJv pelm, kiedy 

sza maszyna kraezy majeptatyezdie; miazdzqc 
p^rodze drzewa i tratu|jp pfoty (odgtosy tych 
zdarzeri sq wyiqtkowo reaiiGtyczne). co lupelnie 
nie pfzeszkadza jej w marszy a jnawet nie 
zrnniejsza jego tempa. TratoW'a® mozna rowniez 
liechot? przeciwnika, ate juz np. stratowsnie 

h opancerzonego samoefedo jest niemozliwe 
Eeiekawe dlaczegp?K ZdmijMdm podczas bitwy 
towarzyszq dopracowene ;|tekty wizualne 
(wybuchy, smugr zn paciskemi, slady po tychze 
itp.l, Najciekawiej prezenttije si? to wQ 
przypadku mechdw, ktdrych enimaeje sq 
naprawd? doskonsle. Co dlekawe, na prawie 
kazdym podioiu mechy zestawiBjq widoczne 
^lady, a po celnym strzale mozemy zobaezye, jak 
WFcyBaszynil odpada np, rtr?kaM. Oglqd&d to 
wszystkq mozemy w dwdeh tryt^dh - 
przybTiionym i oddalonym. W praktyce jednak 
tryb ^preybliiony*' nadaje si? wylqcznie dc 

qgania screendw, gdyz za powi?kszeniem 
idae mniejszy obszar pola walki widoezny na 
Bkrsme ce z kolei uniemozliwia np, optymelne 
wykorz^ltanie broni delekiego zasi?gu. Widok 
oddatony jest o wiele wygodniejszy, przy czym 
grafika nie fcraci me lalbo tract niewfele) ze swej 
jakoSci, a walczy si? zdecydowanie vuiygodniej. 
Dlatego tryb przyblizony zdecydowanie 



Producent: 
Microprose/Fasa Interactive 

Dystrybutor; 
IPS 
lel (022) 6422/66 

Internet: http 7/www mechcommander.com 

Wymagania: 
PI 33 Win 95, DirectX 5 0, 32MB 
RAM, 4X CD-ROM, SVGA, karla muz 

Recenzje El 

Znacznie lepiej byfo to rozwiqzane w 
recenzowanym niedawno Cyberstorm. Ogdlem 
zres2t#+ skoro padlo \m ponSwnanie do 
Gyberstcjitna, to warto zaznaczy£P ze w 
ponSwaamu z aim rekwizytarnia 
MeghCammandero i&sPrsczej uboga, Zresztg 
ogdlnte cala gra mogtaby bye niewielkim 
wycmkisipCyberstorma. Dziwi mnie to, 
bowom bajwi^kszym problemem jest chyba 
Stworzenie engine'u, a dodawanie do niego 
kolejnych obiektow powinno bye juz proste. 
Zwlaszcze, ze nie trzeba byto wcale ich 
wymy^lad - archiwa Fasy powinny wystarezye 
nis tylko na dordwnanip, ale nawet pobicie 
Cyberstormo pod wztjfedem rekwizytorr% 

S!dw kilfib o misjech: jak juz napisalem, f 
kampania podzielono jest na pi$£ operadji po j 
sze£6 misji kaido, W kazdej misji moiemy 
stworzyd maksymalnie trzy grupy 
udenzeniowe [lance) po max, cztery mechy w 
jednej, co jak latwo obliezye daje limit 
maksymalnie dwunastu mechow na misj?. 
Przy tym nie jest to jedyny limit. Do niektoych 
misji mozna wystawic tylko okreslonq liczb? 

klane tjedna, dwie), a na dodatek 
k wprowadzono rowniez limit 

wagowy tzn. nawet, jesli 
dost?pne sg dwie lance, to 

przy limicie 200 ton za 
nie nie wystawimy 

osmiu mechow - nawet tych klasy 
light. 

Przed kazdq misjq czeka 
nas czytelny briefing, 
niekiedy z podpowiedziami 
na co nalezy w danej misji 
zwrdcic szczegolnq uwag?. Jesli 
chodzi o grywalnosd misji, to sq one 
zaplanowane dose ciekawie, Nie 
oparte na jednym schemacie nie 
pozwalajg na znudzenie w 
polowie kampanii, jak zdarzylo 
mi si? juz przy kilku ostatnich 
RTSach. Stopien trudnosci jest 
bardzo rozny - od misji ekstremalnie latwych, 
do prawie niemozliwych do wykonania. Co 
ciekawsze nie jest to zrobione w ten spostib, ze 
„im dalej", tym trudniejsze misje. Prakt$cznie 
misja elementarnie prosta moze pojayyic si? 
zaraz po prawie niewykonywalnej, Ciekawostkq 
jest, ze pomimo Al nie nzupefacego na kolana 
(tzn, Al nie jest zle - wreci przeciwnie, ale tez 
nie repmBntufe^wy^Bgo) ka%misj# 
mozna me po; 
jedynego mjbiwegn sol 

oiqc wczesrtlei 
stu, NiektSte misje 

■ zn iszcz sity 
; itp. ale niektdre 

i do 

Doayc 

stk#P dzi^ki 
Cole tylko w 

przej(?ciB wiezy 
tije, ze zaczynajp 
iobycie kwatery 

ed norm polozenie na 
nerdw z uzbrojemem. 

wrpga. pi7cchwyd Eranap- 
wprowadzajq uroara 
czasu pojawia si? Ijriti 
musimy zdobyb 
iej przed prtibami odl 
budynkdw jest 
ptirej MechConimawter 
tym jednym) 
Cyberstormem, 
kontrolujacej 
one mm do 
glfiwnej {HQ11 

mapie wszysti 
Po wykonsnlu mi; 
yratyFikacfc, Za wykonane zadanto fobfaett1 
pnyznawene sq W 'Resource' points), za 
mozemy dokonywadSekLjpdw, napraw itp, 
natomiasb meebwarriorzy Lkierowcy" 
mechdw) otrzymujq punkty dodwiadezenia, 

chod nie dpslownie, MisnowfcieMdy i 
nich opisany jest c/terema ^ 

przedstawionymi grafieznie 
wspolczynnikami (strzela me, piloted, 
skanery, skakanie) determiripj^cymt 
,|ego mozliwoGcf w puszczfifldlnych 
dziedzinach. Np. do mecha typo J 
[z silnikami skokowynii} fiajtepjbj 
przydzielic pitot#1 £ duz# 
umrejstnoscsfi jumping 
wykononiu misji u 
wzrastoj# te ze wspiii 
ktdre jBfektywntb wykoi 
on w trakcle misji 

trudno przychodzi mi 

podsuinowanie Meflhtorriflf 
“" ny jest on ddzb'IapEzy od 

cego mnie ostatnio 
fberstonn 2 pod prawie wszystkimi 
jl?dami - duzG lepsza grafiko 
dwntt pil bitewnych, jak i mechbw 

:y nawot .jntarfejsu, lepsza grywalno^ 
zadanfe podezas misji itp. ale przy tym 

ws^dcim znajdzie si? r6wniez kitka 
argumentdw przactwko. Pierws^m t 

tym 

jednej 

nich jest fakt, ze MechCommander rozgrywa 
si? wylgeznie w czasie rzeczywistym, co nie 
zawsze daje czas na wykorzystanie pelnych 
mozliwosci mecha. Przy tym warto nadmienic o 
jednej istotnej wadzie, ktorg napotkalem podezas 
walki, Otoz jesli kazemy mechowi atakowac, nie 
precyzujqc, jakiego zasi?gu broni ma uzyc ( 
wlasnie przez czas rzeczywisty zmienia si? to z 
sekundy na sekund?), uzywa on zawsze 
najsilniejszej broni. Wbrew pozorom nie jest to 
zawsze najwygodniejsze, bowiem jesli np. mech 
posiada jednq pot?zng bron dalekiego zasi?gu a 
reszt? bliskiego, to wykonywanie przez niego 
rozkazu ataku wyglqda nast?pujpco: oddala si? 
od przeciwnika, strzela z broni dalekiego 
zasi?gu, po czym podchodzi i strzela z 

pozostalych. 
Czynnosci te 
zuzywajg dose duzo 
czasu, z ktorego 
oczywiscie 

korzystajq 
jednostki 
przeciwnika 
nie majqce 
takich 
problemow, 

Jedynym 
rozwigzaniem tej 
sytuacji patowej 
(oprdez 
zignorowania jej) 
sq mechy 

■ .„branzowe” 

wynosazone wylgeznie w bron jednego typrn 

0|plie piedostatkbw jest niewiele i drobnych, 
aloMedbCommander pozostawia jakis niedosyt. 
Wynika to przedo wszystkim z niewielkiej ilosci 
misji i ubopj rekwizytomi, a takze z irytujqcej 
bezsensownoici niektdrych z tych niepozornych 

rbrakdw* Nie zmsenfa to jednak faktu, ze ogolnie 
gra jest dosoneta i na dziewiqtk? z pewnosciq 
zaafuguje, tmi niniejazym takq wlasnie ocen? jej 

wyatswlam. ■ 
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c Incubation: The Wilderness Mission 
Scay'Gerowie oczekuj^...__ 

SBth? Wyiszjcti lch(rf|c!¥^o g!upi|h) Celow. 
Zafim-ttelMfiie bsct o8ik>w% Ddpjitf pasy 

_. zgssid pety i sluciiad, co ma Warn 
JLi; sieriantdopcwiedzenia. dzeka 

Kto nie lulii gry Incubation? ttncn w gore... i pod 

sciane, lio nie zasliipjccie, by zyc...;). bio co tu 

hi'yc, la glei'lia to joilon i naszycli reilakcyjnycli 

loworytiiw (Srebi'iia Ora Holm 1997, jaliliy liios 

nie pamielal) i oailal lohliny sohie w nip 

"poyyliac", Do ma w soliic COS. Pi'olilem hyl 

lyllio w lym, ze pi'alitycziiie wiykszosc misji 

przecliodzimy juz z zaiiilioietynil oczyina i oawol 

iloilalliowe ilmowe levele ilo trybu Instant 

Action, ro/powszoclinjaiie pi'zez Blue Byto (liyty 

na naszycli liomiialitacli) nie no itluyo 

wyslacczyly reilalicyjnyin inaniobom. 

Mac Abra 

ami tworcy, w wywiadzie 

prezentowanym na famach CDA, 

twierdzili, ze nie zamierzajg tak 

szybko pogrzebac tej znoszgcej 

zfote jajka kury. I wcale im si? nie 

dziwimy; nawet jestesmy za to 

wdzi?czni, bo dzi?ki takiemu postawieniu sprawy 

mozemy dzis pograc sobie w Incubation: The 

Wilderness Mission. Tak jest, ten zapowiadany 

gromko dodatkowy zestaw misji trafil pod 

strzechy naszej redakcji. I [co sip rzadko zdarzaL 
nieomal doszto do bojki pomipdzy kilkoma' 
chptnymi do przetestowania go recenzentami, 
Naprawd? musialem uzyc wszystkich swomh 
wplywow (w tym kilku wrednych dzwigni na 
fokcie), by wytfumaczyc Allorowi, Gem.ini’emu i 

calej reszcie towarzystwa, ze to jest mgja4’ 
dzialka. Ale mniejsza o nasze wewnptrzne 

redakcyjne rozgrywki.,. I tak nie 

zrozumiecie, co to dla mnie znaczy, gdy na 

przyklad taki Peter Pan grzebie swoimi 

tlustymi paluchami w moich ulubionych 

programach ;), 

odpowiednie wladze doszly do wniosku, iz 

mutanty nie sg az tak bardzo ucigzliwe i profile, 

by nie mozna bylo sobie z nimi koegzysfowad lub 

na Was okofo 50 misji [wow!, to duzo wi?cej niz 

w oryginalnej wersji gry!) w trybie kampanii i 

10 w Instant Actions tnaturalnie mozna nadal 

grac przez siec itpj, To nie koniec atrakcji, 

zolnierze! Nie zdradz? jednak, co jeszcze 

znajdziecie w pudelku z grg [sprawdzcie 

sami.J, Wlasciwie to chcialem o czym innym. 

Wiruski, ktore doprowadzily do "monsteryzacji" 

mieszkancow Scayry, nadal nie stracily swej 

zjadliwosci, czego efektem sg narodziny kilku 

dodatkowych potworkow, Na szczgscie w duzym 

stopniu rownowazy to zupgrade'owane przez 

twdrcdw wyposazenie marines - czyli nowa 

bron, bo reszta ekwipunku nie ulegla zmianom 

ani wzbogaceniu. Nawiasem mowigc, o ile nie 

mozna narzekac nadlosc i jakosc misji, to Blue 

Byte wyrainie poskgpil grosze na wzbggBeeuie 
ekwipunku nas^ych iomandostivw Zresztq 
tjokfadniejszg charakterystyk? wszyata$o, co 
jftnienflo sin w pie tAhajfeiecie w 

*0 ile akcja Incubation toczytp si? zasadniczo w 
podziemiach i "natlziemi^cb,, :1 miasfcs, w 
Wilderness Mission sytuecja jest duzo Fepsza. 
Miasto, jakie£ smieciowtsko t?J, tlzungla, cuiny 
to tyJko czq£6 miejsc, ktdre b?dztemy musieli 
odwiedzffii Go gorsze ozyhajg tm na nas 
rozmaite pulspki, kttii'ych zesvytecg byloby 
szukafi w plarwotnej wersji gry, Specytae 
miotaeze otpo, "p^mi)Ghti||pep' co toirg 

;bQ2ekujg#n^pechowcdw przy np. z$rr>kni$ty,dh 

tHM** do pbwaznegoljpi 
gidwkowants i planowsnis porwen swolch. 
zatniarzy i precyzjg bliskg operecjom 
hbUrochirurgfcoym 1 (Kontakt tak i ognlem jak i 
faserem naturslnie kodczy si? zejsciem da tie go 
msszcz^nika; ale ponmwaz- tyczy si? to cakze 
wroga, to mozna pj?knie wykorzystywafi pufapki 
jako broil defensywnq, oszczgdzajgc w ten 
sposbb wiefa cennej amunicji) Nie vvspominajgc 
juz g tym, ze newt wrogowie sg jak bdl wu 

- odmiana Scoy'Ger Jest szybszy tpa.trafi bez trudu 

atakowad * t (a napr'awd? groinie - oral poruszac w czasie 
nej tury na spory dystansT Ekstrema[nie nlejjezpieczny. 
im kontakoie. 

»^yTW^dQj§(i dziwny w sumie pajgczkowaty osobnik; 
zasadniczo jest nieagresywny... ale tylko do momenta gdy go 
zaetakujesz, Wtedy pokazuje na co go sts6 -1' stad go na wieie. 

•Bea'Coc - bardzo przykry insekt, szczegdlnie gdy dasz mu 
podejdc na bliski dystans. W momencie smierci eksploduje 
kwasem, zabijajgc wszystko, co znajdowalo sig w poblizu. 

eGoi:e’Cou - znany tez jako "Einstein", a to z raeji sporej - jak 

na mutanta - inteligencjL Dran potrafi otworzyc zamknigte 

drzwi, a co gorsza dzwiga naprawdg porzgdng bron, bijgcg 

tcelnie) na wielki dystans, Na szczgscie nie jest zbyt szybki, 

Znow powracamy na planet? opanowang przez 

zmutowane [choc nie z wlasnej winy) 

krwiozercze monstra. Okazuje si?, ze Scayra 

jest tak bogata w rozmaite surowce, ze 
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Wymagaiua: 
P 03, 16 Mb flam, SVGA, karta CD Pro] 
mWitf95, &lrttt)UN tel (022 

Internet: http //www bluebyte com 

pc afig nieile uprzykrzytf zycae tyiri, ktdrzy 
jescze do tej p&ry jekirnS cdtiem nie set mertwi, 
Pe * mtsji (na szczq£m n|e tych na poczgtku) 
jefi po presto na tyfe trudne ze jeden gtupi 
m v na starcie - i wla£tiwie mozecie spokojriie 
m ynst od mm, szkoda Waszych nerwdw i 
.czbsu m prOby kontynuac|i, Na szcz^scie 
pr ci?tny poziom trudnoSci jest ustawiony 
spuro niiej (ale nie nisko... powfedzialbyrn, ze 
cii wyzej m w cry gin Die! i tym samym mozna 
t? \\'§ przej£6 u&zciwie, bez cheatowania ay 
mi szenra w save'aeh. nawet je^fi nre jestefrny 
|0i aiS gigantami scrategii, Kilka^ ^nyjihJgvelr 
pe: >i tu rolg iKkantnych przyprm 
ze itrzajgcycb spetyt na reszc? "denis1’. 
2n sztq istnieje przaciej wybdr Gtnpnfa* 1^® 
n *41 

SL ^ 
Z aku mmjsca nie b^dg si^ .rozwcdzif^ij ” 
gr, fikq, efiektami. speecherni, itp. Nie 
V gorsze, sni lepsze nMgfi odpowiebniki w| | 
In fbBtiOn - ‘c(j npfezy czytne "sg ekstraf, bo 

cz< go jak czeyp, ale braku;ratrakcji wizualnych 

lv re: akty%yna kameralJ czy dynemizmu, tej 

g^sty jak przedtem, przyjlmno^ gry nadol 
ogromna, a posiadaeze akcelBratordw mogg juz 

zaczgc cmokac z zachwyttl (spoko, gra chpcfzi j 
gitesnie i bez nich). No i ^budowany edytor 
misji* kttiry powinien zespoknic tych. ktdrym 
bigglf malo ekstorminaqi Scay‘Gsr6w f* 
friends... Gdyby nie vysAo/nnjane 0 "macosze" 
potraktowanie ekwipunktJ knmanriosdvw to 
pnwjedzialbym, m jest to pack-ideal A tak 
povyiem, ze jest to produkt na uczclwg szkoing 
pj^tko, czyli w naszej skali: 8/10 Kazdy, kto 
skusil si^ na Incubation, nie bfdzlet zaiowaL ze 
dokupilten zestaw. Warto! 

Praducent: 
Blue Byte 

any w gro edytor, o stosunkowo pftjsfcym 
interface, umozliwia tworzenie wlasnycb'ipveli. Sprdhuj. k 
me ball! A maze pfzyStecie nam swoje wlasne levels? Z chgciq 
7arnia£fiimu ip na fin 

Plusy: 
•dobra, forest 

® enhanced Laser bun - ulepszony laser. Silniejszy niz 

r-poprzednia wersja (ale rowniez bardzo szybko sip przegrzewa). 

. Nie wymaga amunieji. W trybie "B" pozwala na... przejpcie 

I kontroli nad trafionym wrogiem! Wprawdzie nie jest to zbyt 

czpsto mozliwe w praktyce (wrog musi przedtem dostac mocno 

w kuper] ale jak juz dojdzie co do czego. 

Nn^ftiroVteEiih'ancbc - mH& tielszy zasi^g i ma wipkszg 
ilp razenia niz jego przodek, idealny do elrminaql duzyeh grup 

wrogg. W trybie -‘'ET pdzwala stworzyS... eksplodujgnego i 
zybkiego biomechaniezbigo paigczka, ktbrego mozemy 
ontrolowBdiw riastgpnej i w odpowiedntm mombnere 

Minusy 

■rat 
HT%nt Gun - mniejszo wersja Inane go i popped niej 

czesci Plasma Guns. Do jego ohsJjj^i. wystarezy zaledwie polowa 
sk3fkpointsi ktbrych wymagal Wi^kszy Brat. A ponsdto brod 
wyposaione jest w bsgnet. cd.cz^sto jest bardzo przydatne. No 
i nie wymaga amunieji, Osobisde - rnoja ulubiona. 

Ocena: 

S 

9 Chain Saw - ehm, pila fancuchowa, wiadomo do czego sfuzy. 

Wspaniala broii na bliski dystans, znaeznie lepsza od bagnetow, 

szczegolnie w kontakeie z wi^kszymi stworami. 
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Redneck Rampage Rides Again 
Krucjata w gumofilcach 

Generalnie nie nalezg do osobnikbw 
przepadajqcych zo grami FPPI chod zdajg sobie 
sprawp, ze jest lo poglqd mniejszosciowy, lo 
bynajmniej niezupelnie odosobniony. Zdarzajq sip 
jednak gny, klore patrafiq zainleresawad (cbadby 
na Ghwilq) nawet zagorzatega wroga FPP. Da 
takich wyjqtkdw nalezal z pewnodciq Redneck 
Rampage - strzelanka ulrzymana w klimacie 
prowincjonalnego buractwa, z lym, ze nie 
naszego lokalnego (to by dopiera byta gna:)), ale 
amerykanskiego. niiezorientowanym niniejszym 
wyjasniam, ze "redneck" oznacza dostownie 
"czerwone kanczychn" co jest w USA 
pogardliwym okresleniem larmerow z oddalonych 
od cywilizacji tarm w potudniowych stanach. 

LORD Y Przypomnijmy. Fabula gry 
opowiadala o nieszcz?snym 
farmerze Leonardzie, ktoremu 
kosmici 
Leonard wra£j& 
z pian? na uista 

“revenge!!!” wyrusza rn&j 
drodze na wszystkii 
pokrzepiajqc si? po drodze 
Naszycfo bohate^kiefjna 
chwili, gdy odlatu, 
zdobytyfr nif uEcych 
scaUrem mg 
kHzifSfflS ^ 

Zakotonb J 
wskazywafo, ie 
na pewno zetkniemy si? jeszi 
naszych herosow w gumofij 
ze przekonanie to bylo jak^g 
Redneck Rampage .Rides 
chwil? po starcie plpu 
ponad 
swoje “pot?zne-;pi 
obsludze 
cipzko doswiadt 
Skutkiem tego 

chodzi o te poczptkowe - pozniej poziom si? 
wyrownuje) trudniejszych. Na szcz?scie jednak 
w zorientowaniu si? w sytuacji pomagajg dwa 
tryby mapy: pierwsza klasyczna, jak w Doom, 
tylko, ze zamiast czarnego podloza mamy 
normalne podtogi koloru takiego, jakie s? w 
rzeczywistej grze. (Gra w takim trybie zmienia 
si? w cos w rodzaju mocno "sprymitywionego11 
Mageslayer - widzimy teren z gory, a w 
centrum ekranu przemieszcza si? nasz bohater] 
oraz mapa “przezroczysta", przez ktdrq widac 
normalne srodowisko gry. Przy tym oba tryby 
mocno si? przydaj?, tyle ze (co zrozumiale] 
kazdy w innych okolicznosciach, Oczywiscie 
glowne zatozenia Rednecka pozostaly takie 
same. W dalszym ci?gu odzywiamy si? 
alkoholem i pasz? dla zwierzqt, a z wachlarza 
dost?pnych broni wybierac mozemy np. mi?dzy 
wygi?tym lomem, grabiami, a kurczakami (!) 
nafaszerowanymi dynamitem, Ciekaw? broni? 
jest beczka prochu. Sama w sobie nie robi nic, 
ale po rzuceniu jej do pokoju pelnego 
przeciwnikow mozna do niej strzelic (albo liczyc, 
ze zrobi to ktorys z nich), a wtedy panowie 
b?dg mieli niespodziank?, Z dodatkowych 
atrakcji mozna tez poptywac "bagnolazem" czy 
jak to nazwac (trudno o polski odpowiednik) 
oraz pojeftizic motOGyfdbm.nprzy czym oba 
pojazcjy maj? zakj^aipie ^arowjska ci?zkich IjfaflCO'jozwala zapewnic 
mi j a diifloSmBr 

Do^TtaiSSutfco praz&ntuje si? tezlista 
, przec+wniktiw, jeluch nepotkamy po 
Iza Cy|ujt)cza producentsiW "Billy Ray 
r. Skinny Old Coot. Daisy Maek Bikers, 

Cows, Jackijlopes and.maybe even an Elvis 
or tStf. Za&janie £wiri i Elvi&dw [nie 

raced b?dziemy przez cztern&gcie 
l dismatralnie zwieksionvch W stosuiilffh djematralnie zw!?kszonych m stosunkPdp 

ledynkT i sporo tprzynajmniejh jSOiBi 
I ' fc " il 

tyo 

zenia statek Iqduje Iawaryjme na 
srodku Pustyni 
Skalistej, gdzies w 
oddalonym od 
cywilizacji zakgtku 
USA (a problem 
stacji Mir zostaje 
radykalnie i 
ostatecznie 
rozwiqzany :)). 
Teraz trzeba 
powrocic do 
domu... 



Plusy: 
"klimat!!! 
-kusza na hurczahi z 

dvnaniilem:] 
•nowe titonie, 

pizeciwnlcy i f^nnv 

Minusy: 
‘bllmapowe obiekty 
•ogolne wrazenie 

wizualne 
•probleravzcelnoScia 

□cena: 

B 

wspominaj^c o zagadkowym “jackalope" ktory 
wyglqda jak rogaty zajqc) moze dad duzo wipeej 
padosci, niz mordowanie zupeinie dla mnie 
obcych Enforcerow i tym podobnego 
towarzystwa. I gracz czuje sip jakos pewniej, 
gdy widzi na celowniku rowerzystp zamiast 
shamblera (oczywiscie zartujp, a zresztq sama 
gpa przedstawia to tak absurdalnie, ze nie ma 
mo\A/y o zadnym "nakfanianiu do przemocy'1 i 
tym podobnych fobiach). 

Wyroagania: 
P 90 , 16 JV10 of RAM, CD- 
ROM, SV(5A, feflamuz, DOS 

Internet: htlp://www xalrix c 

Dystryhutor: 
co mm 
mmnwm 

wymaganiami, gdyz zalecana mtnimalna 
konfiguracja spokojnie uciqgnie pierwszego 
Quake'a. Chociaz moze przesadzam. Na pewno 
znajdq sip fani Rednecka, ktonzy kupiq grp tylko 
dlatego, zeby znow zetknqc sip z doskonalym 
klimatem. Jednak wysokiej oceny wystawic jej 
po prostu nie mogp. Szkoda tylko, ze raczej nie 
powstanie nasz lokalny odpowiednik Rednecka 
zatytulowany np. Zemsta Buraka.edneck ■ 

Praducent: 
JHairWlnlerpisy 

slabiej, niz Quake 2 (nie wspominajqc o Unrealu] 
w 640x400. Przy tym, co ciekawe, obie gry nie 
nalezaly do moich ulubionych (choc oddajp im 
nalezny szacunek), a pierwszy Redneck podobaf 
mi sip bardzo. No coz - czasy sip zmieniajq i jak 
widac nie wystarczq sentymenty ani ijav/et 
absurdalnie wysoka rozdzielczosc, by era 
dwuflymiarowa byla obecnie rownie acrakcyjna, 

g - co “ nte-jeot to jeszcze-pfeefene 
v steptegii, to przeciez wfPP grsffika jest 

najistotniejszym^letoentejn calij 

Og6 
bitnjei 
Jes< 

ne wrazenie jest niestety takie, ze czas 
epowych postaci dawno sip skoridzyl. 

iicze rok temu RRffft bylby grq revjelacyjng, 
chwili obecnej niB^a^hwyci nikogo. 
raze jest przy w zasadzie poza 

|v}ygodnq obslugq podnoszenta glowy 
tyeznie nie ma sip do czego przyczepic - w 

)ej technology gra wykonana zostala wrpez 
I onaier_NjGgJtety jednak technologia ta 
I odzi |uzrdo"rriuzeumP a nowe przerastajq jq 

rady^elBie. Trudno nawet bronic jej 

Najc □ 

prat t 
swo 
dosl 
n dm 

i i :: 

one mmm 
“zalch pomocq7 

Czpsc elementow otoczenia daje sip 
"przemodelowac" dzipki naszym strzalom, ale 
nje dotyezy to wszystkich elementow, przy czym 
logika, jakq kierowali sip twrircy feyduisc. co 
mozna rozwalic, mocno mnjp ditwj.' 'Na' saanach 
j obiektach stalych po 
dziury po kulach, ale nie sli 
oprocz ozdjjjylnie mpzqai 
zrobic guetownego waj^ciaJ nawet je^liiciana 
jest yrfepqjr desa® rny uzywamy broril 
cipzkj&go kalftwju). Z Brmc w "znisz^sjnych" L 
najAjj ie$| szkla, tablic i sprzetu 
BlektfflfliGZnego, "aie juz np. strzBlanig.vr#tQ&i 
czv iupy, rownfe delikatny eement otoczenia nie 
powo^jje OTftego rezultati. Zresztq w 
Rednecku wfogole strjelani; nie jest zbyt 

jedynkq - rite m a to nic ^tilnego z grafikq, po 
prostu kule teeq jak chcq), i bynajmniej nie 
ulatwia go niemoznosc podt iesienia glowy (page 
up) na stale. Po naci^nipciu wymiemonego 
klawisza i przytrzymaniu go glowa podnosi sip 
najwyzej jak moze, a po puszczeniu natychmiast 
powraca do 
pozycji 
"klasycznej", 
Jesft chodzi o 
mechanikp, to 
wipcej zastrzezeri 
nic manh!p^ \£)CV 
sumie te 
zwiqzane ze^ vJf 
strzelaniem ntEy I 
sq az tak 
stcaszne i 
ostateeznie da 
sip je przezyc. 

Nie chpiizf tu bynajmniej o pikselozp, gdyf RpRA 
wyglqda ten skrot) tak, jak swoj 

iprzednik oferuje rozdzielczosci od 320x2()D 

Problems 

ale to dla 
iSS 
trd 

ZrS? 

n duzo wipkszym jest grafika. 

da si! grac) do 1600x1200 (tez sip nit 
;ego, ze komputer nie wyrabia), N 

inierriy tu natomiast pelnego 
rniE£rowego swiata rodem z Unreala cry 

nawit Quake’a 1. Jest to po prostu (jak to 
zresftq o ;reglili sami autorzy) "Duke killer" fan. 

imi tworcy napisali na swojej strdpie: 
Rednecka Vodoo to czarna magia 

akceleratir to pedal (gazu:)) w Fordzie 58, a f 
prawdziwe 3D zobaezysz tylko w okularach do 
trojwymiarowych komiksow Cjakis czas temu 
sprzedawali takie w kioskach za grosze - 
papierowe okulary z foliowymi "szybkami"; jednq 
rozowq i jednq niebieskq). I niestety da sip to 
odczuc dose bolesnie. Gratem w rozdzielczosci 
800x600, a mimo to gra wyglqdala o wiele 
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Mac Abra Czemu zebrafo mi si? na 
wspomnienia? No coz, gdy tylko 
ujrzafem demo Refluxa, czyli takiego 
dose niekonwencjonalnego RTSa, 
wydawato mi si?, ze wyezuwam 
tutaj wyraznq inspiracj? 

omowionym wyzej tytulem. Pelna wersja gry 
zamienifa przekonanie w pewnosc.., Na wszelki 
wypadek [przezorny zawsze ubezpieczony] 
oswiadezam, ze nie zarzucam tym samym 
Adrianowi popefnienia plagiatu. Po prostu chc? 
zauwazyc, ze NE niewqtpliwie wywarla na nim 
spore wrazenie i w jego Refluxie mozemy 
zauwazyc pewnq zbieznosc niektorych 
rozwiqzan... 

Fabuta gry rowniez opowiada o walce.. ale nie z 
Obcymi. Tzn. Obey sq tarn obecni, ale poniekqd 
tylko wirtualnie. Ludzkosc odkryta na Marsie 

Po prawej: 
Gralika -samiprzyznacie- 
jesl w te] grze na naprawde 
zawodowvm poziomie... 
i nie lylko gralika. 

Sita czy 
inteligencja? 

Wybor strony ma dose 
znaezny wplyw na przebieg 
walki. Po pierwsze misje dla 
obu stron nie sq identyezne 
- tzn, zatozenia sq podobne, 
ale mapa nieco si? zmienia. 
To raz. A dwa, wiadomo: 
gdy postawimy na sil? 
ognia, to nie dose, ze mamy 

PozwoIg sobie, zanim powiem, co sgdzg o najnowszej grze rodem z 

Metropolis House Software, zatylulowanej Rellux (ale znanej takze jako 

Robo Rumble), na obszerng dygresjg. Otdz wiele wiele lattemu, w 

czasach gdy Adrian Cbmielarz mial jakied 16 lal i mieszkat jeszcze na 

Dulnym Slgsky, byla sobie laka gra na ZX Spectrum o nazwie Dlelher 

Eartb. Pamietam, ze mialem problemy z jej ukodezeniem, zas pomoeg 

sluzyl mi wlasnie Adrian (ktory takze w nig grywal); osobnik ten 

niemal od rgki napisal mi do niej trainera. W DIE broniliSmy Ziemi przed 

atakiem robolow innej eywilizaeji. Moglismy tworzyc (skladajgc w bazie 

z poszczegolnycb elementow) swoje roboty. Te moglismy lak wysylac do 

walki, programujgc icb dzialania, jak i manualnie sterowac wybrang 

maszyng. Wiedy jeszcze tego nie wiedzialem • ale to wlasnie ta gra (a 

nie, jak sig mylnie sgdzi, o wiele pozniejsza Dune) byla pra-pra- 

przodkiem wszysikich dzisiejszycb RTSow. 

od razu mocnie^ze i __ . 

pozwala nam rra vvi?kBze sfr-gty, [Nie wystarcity 
ukfljpyd misje - w nfekMrych u?eba to zroblt 
wfesnychJ Mote t& stibiektywne wraienie, ale 

pGCzqtfcujqcym .refluksiBreom" poleeam wyMr 

opeji -..silowej1* * jest fatwtej. przynajmniej na 

mmtku, pfltem szanse m fako^ wyrdwniijq, 

Czym wa I czy my? 

Juz wiecie: robotami, zwsnymi Robo. ^ 
ski ad ad i rozmaitych elements tzn, 
dysponujemy model# wyjfe'bwym, ktdry 
mozemy w droning sposdb [natural# 
ogramezany ilosciq kasy i aktuainym pozjomem 
techno I ogieznym - co zresztq jest poefoodnq 
ilosci posiatlcinej kasyj madyfikowad * np. 
montujqc rozmaite uzbrojenie. typy ..podwozia" 
dodatkowe moduly, ktdre np. awifk&ajql&h 
odpornosc, szybkofftrzeJnogfi; szybko^T zasifg 
ognia itp. Hose mozliwycb kombmocjl jest 
naprawd? imponujqca. 

gigantyezne dzialo wycelowane w Ziemi?. Jest 
to artefakt Obcych, ktorzy juz wkrotce pojawig 
si?, by... no wlasnie, w jakim celu? 

Najprawdopodobniej niezbyt pokojowym* Stqd 
Ziemia szykuje si? do obrony. Tu jednak starly 
si? dwie koncepcje: jedni twierdzq, ze liezy si? i 
tylko sila ognia, drudzy zas uwazajq, ze 
technologia Obcych jest tak zaawansowana, ze 
wygrac wojn? b?dzie mozna raezej za pomocq 
sprytu i inteligencji, niz brutalnej sily. Aby 
przekonac si?, ktdra ze stron ma racj?, 
urzqdzono cos w rodzaju poligonu, na ktorym 
zetrq si? roboty [aha.,.] wyprodukowane przez 
„mozgowca" (Mark Hopper), jak i „mi?sniaka" 

(Jack de 

Ci, ktorzy 
zwyci?zq, 

bronic 
Ziemi. 

ROBDty do ROBOtyl 
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Prnducent: 
Metropolis House Software 

Wymagania: Dystrybuta] 
'186/100 16MB RAM,CDx2 IPS 
Dos,Win 95 lei (022) 6422766 

Internet: IUIp//www melropolis cpm.pl 

\/\/sp6tpracownicy 

pgmipdzy poszczegolnymi misjami mozesz 

ppijacfac sobie z gronem wspofpracownikdw. 

lyiggz tam naukowca Cpatrz nastppny akapit], 

si|)iRga, ktdry za kasp zdradzi ci, co szykuje 

konkurencja, i fadnq panienkp, ktora doradza obu 

gtrunom, wprowadza cip w zalozenia kolejnej misji 

jtp. Jest tam jeszcze robot Gallagher (postac 

znana zapewne tym, ktorzy czytajq opowiadania 

sf Henry'ego Kuttnera), ktory umozliwia zapis 

stanu gry, ustdwienie opcji dotyczqcych grafiki, 

Ewjpku itp. 

WmmM m 

, ,Czb ’em mozemy znalezc na planszy cos, co 
:| jjjfs ’/i nam zycie, ale nie liczytbym na to 
! spt 'jalnie, Tak naprawdp to trzeba przed kazdq 

nip i pogadad z naukowcem, ktory w swoim 
l%h. "atorium pitrasi rozmaite ciekawostki. 
^Na! 'ralnie facetceni sip bardzo wysoko i kaze 

sot o slono ptacid za plody swego umystu. Na 
szc: escie istnieje mozliwosc targowania sip. 

f ‘Rot Jqzano to za pomocq... 
Jecnorpkiego bandyty". Tzn. 
ma y cos, co przypomina 
apt., mat do gier hazardowych - 
za f omocq tego urzqdzenia 
no /my wygenerowac znizki 
!alho zwyzki, gdy szczpScie nam 
nie przyja) przy zakupie.danego 
wyralazku Czasem nawet udaje. 

L sip am dostac go^calkowicie -„za 
Rlriku”! Uwazajcie jednak, by t nie, 
WMfjf' ’zyc naszego Ijajbglowego, 
mi) sip obrazi i w danej1 misjLco 

pjv/yzej pokaze nam figp, a nie 
jio / wynalazek. Naturalnie na 
pbczqtku wynalazk6w jest 
str unkowo’ niewiele - ale w 
mici p rozwoju gry zacznie ich 
pr bywab i przybywac, ze az 

iin no sip w pewnym momencie 
Lszdecydowac co (a raczej ZA CO) 

je tbyd. 

Kgsa, skqd brae? 

Mr ma lekko! Nic nie zbieramy, wydobywamy itp. 
[™. p.zarabiamy... wlasnym geniuszem. No bo 
tak jesli ukoriezymy misjp w czasie nizszym od 
rei nrdu - jestesmy bogatsi o parp min $, Jesli w 
ide itycznym czasie - dostajemy pdl honorarium. 
Je ;j zas guzdrzemy sip jak robot w smole - 
mt ;emy tylko sip oblizac na mysl o cashu, ktory 
wi snie przeszedl nam obok nosa, To samo tyezy 
sir wysokosci strat, skutecznosci tstosunek 
rc -otow wytworzonych do straconychJ i poziomu 
er rgetyeznego bazy w momencie zakonezenia 
m )ji. Trzeba tu powiedzied, ze te rekordy sq dose 
V'J srubowane, wipe nie bpdzie latwo z 
P' niqzkami, oj nie.,. A, jeszcze cos. W momencie 
9dy utracisz robota, nie tracisz zainwestowanej 

niego kasy; ta natychmiast powraca do twej 
^ szeni. Gdyby nie to, byloby niewesolo. Caly 
P oblem w tym, ze kasa, ktorq zarabiasz wskutek 
v- ypetniania misji stuzy raczej do zakupu 
v ynalazkdw, zas w czasie rozgrywki dysponujesz 
t Iko odgornie wyznaczonym ulamkiem jej kwoty, 
^ dry wystareza na produkcjp zaledwie kilku 
h>botow naraz. 

Robo-le do dzieta! 

Celem wipkszosci misji jest zniszczenie wrogiej 

bazy. Nie jest to proste, chocby z tej 

przyezyny, ze... baza absorbuje energip naszyeh 

strzalow! Ale gdy wchlonie ich odpowiednio 

duzo, nastppuje malownicze BUM!, ktore 

rowna z ziemiq ladny szmat terenu, co, jak 

sip domyslic, nie wychodzi nam na 

irowie, Co wipcej, trzeba to powtorzyd az 

razy, by z ulgq w sercu zobaezyd napis 

.misja zaliezona", Nie wspominajqc juz o ty 

wrog nie stoi bezezynnie i maksymalnie 

u^ykrza nam zycie, za 

i.cMlnaimm zadneqo_wid'oczneu- 

szczpscij^o mWBMSSamn 

to'naszajbazafjest! ppdloMtzateml 

■ Qod^Kpwy m^ iMu d n ienienf jest; fa kt ^eTnif. 

'nmz^robic*sa\/e w czasie misji (a wielka ‘ 

szkocia]). Jest to mozliwe tylko w czasie 

l,selS^encji mipdzy-misyjnych. Muszp sip tu 

'poskarzyc, ze (moim zdaniem) komputer ma 

zbyt duze fory podezas walki, Tzn. ma chyba za 

duzo’kasy. Jak to jest, ze jego roboty mnozq 

sip jak kroliki, duzo szybeiej niz moje? tuskam je 

jak orzechy, a tu jak spod ziemi wychodzq nowe 

i nowe, j nowe... Fale robotdw! 

Patnzymy, t * 

Grafika po prostu zabija! Szczegolnie gdy mamy 
dopalacz. Ta gra jest po prostu na swiatowym 
poziomie; dam w gpbp kazdemu, kto mi sip 
sprzeciwi. I tomiegestTna'Swiatowym^J' 

PluBy: 
m 

-wrtmjtfl* 
Kimn 
im\ 

Mfnusy: 

brak w cr«(c »isii 

I UEIilligQW^I 

muflilmlrudniTki 

IfSOWWtifcl 

□cena: 

poziomie, jak na polskie warunki", a po prostu 

moze smiato stanqc w szranki z Incoming, Myth 

czy G-Police. Palce lizac! Do tego dochodzi 

aktywna kamera, mozliwosc obrotow planszy 

gry, w tym takze jej nachylenia, definiowanie ujpc 

kamery itp. Brawo! Bez dopalacza wrazenia nie 

sq az tak oszalamiajqce - ale nadal jest co 

oglqdac bez uczucia, ze w zolqdku zaezyna 

poruszac sip nam larwa Obcego. 

Stuchamy... 

Muzykp robi! Adam ^corpik" Skorupa, ktdry 
wyraata ngifi na etatowego ..udmipkowiaeza0 
poiskicTi klasowych gier [Lew Leon, Clash, efekty 
dzwipkowe w Ksipciu iTchdrzu, no i teraz Reflux], 
Ci, ktorzy nabyli kompakt Lightflow jego zespofu 
Aural Planet, natkn^sipTu'naJpodobne, vj , 
ambientowe Cchoc;nie tylkoTterriaty na 4 

naprawdp wysokim pozi0miet"arodjwzgI^de 
melodycznym, jak i teebnieznym. OE.' robbtal' 

.zawodowca, ktory smialo m’dgjby zatfrudniSsi^^ 
dowolnei zach0dniejmrmie produkujq^gryrTa 

^muzyka^ma^dilkiii^t,li bardzo zresztq 
(u)trafiony r ktory znakomiciejwspotgra z 
atmosferq programu.'A>ta jest‘odpowiednio 
gpsta, by zauro.czyc grqczaLLPodobnie jest z 
efektami dzwipkowymi. 

^oi grze, co by mi sip * 

3arp rzeezy, ktdreM 

. po prostu je dodac.' • 

sobie poziom trudnosci,4| 

reningowe czy solowe 

u save w czasie misji J 
nawet nie wspomnp... Albo jakzeby sip przydala 

naprawa .poszczerbionych" robotdw w czasie 

misji,,. Mozna by tez udzwipkowid [tzn. podlozyd 

y-w miejsce napisow] intro, ktore przez to 

lie*jest tak efektowne, jakby moglo-byc czy 

dorobic dialogi [wyglaszane glosami lektordw] w 

czasie rozmow z doradcami. Zgodalwiem, ze to 

by pewnie sprawilo, ze Reflux wyszedjby na 2 CD 
zamiast na jednynrm, no ale pomafzycma^glos 

mozna. 

Oceniam'y-k 

Reflux bpdzie pewnie polskq grq roku 19_98 
[chyba ze wygra Ksiqze i Tchorz/ szyli^fak czy 
siak wszystko zostanie w rodzinie] .-Metropolis 
House Software wyrasta namma*poJ;entata na 
polskim rynku Kazdy zrobionyprzez/nich produkt 
jest przebojowy 1 w niczym'nie ustppuje temu, co 
przychodzi do nas zza Wielkiej Wody czy Anglii 
albo Niemiec. Co wipcej, Reflux jest jak do tej 
pory (IMHO] najlepszq produkcjq Metropolis, a 
to oznaeza, ze firma znajduje sip Jtn’a fali" i nie 
zamierza stac w miejscu, Gra ta jest ponadto 
jednq z lepszyeh [jesli nie najlepszq) z gatunku 
RTSowo-strategicznych, z jakimi zetknqlem sip w 
tym roku, Mogp jq z czystym sumieniem pofecic 
graezom. a 

-J 

■warn j 
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Championship Manager 97/98 n 
Menadzer dla konesenow 

Manager Information 

Overall . Performance 
Repulaltons Points Add More 

Managers 

Resign As 
Manager Relire as 

Manager 
Hall Of 
Fame 

me zroztimiejq, 
grywalnoiiS, a r 
Przyiisjmniej w 

stawieme 
38 jest wart 
Ibym doscad 
nomtora 
niedtugo 

leB.adla 

Wiem, wiem... Drogi Czytelniku, la recenzja 
powinna ukazal) sip na poczglku lego roku. 
Illieslety moje dwczesne prfiby aapisania recenzji 

dwiikrotnie fiashiem i zamiast wylgdawaP w 
numerze CDA, Igdowaly pipknym lotem koszgcym 
w kosza na smieci. Powdd byl prozaiczny. 
Podchodzitem do tych recenzji zbyt osohidcie, 
poniewaz CM jest bazsprzecznie moim narnero 
uno. 
~ bLU - 

le oto nadszedt czas, aby po raz 
trzeci zmierzyc sip z wyzwaniem. 
Tym razem caikowicie obiektywnie 
tsam nie wierzp w te slowa). 
Pretekst 'jest znakomity, poniewaz 
dystrybutor postanowif 

spolszczyc CM 97/98, a do tego zafundowac 
nam jako bonus ligp polskqii! Cafkiem cool, 
prawda? Coz takiego decyduje o tym, ze 
kocham CM tak bardzo jak Mac Abra Steel 
Panthers? Wydaje mi sip, iz sam sens tej gry, 
Zaden inny menadzer pifkarski nie odzwierciedla 
tak dokladnie naszych poczynan na grp zespoiu. 
Tu wszystko jest poukladane. Kazde nasze 
posunipcie zaraz odbija sip m postawie zespoiu, 
nic nie pozostaje bez reekcji, W innych 
menadzerach bywa jz tym rdzme... 

. ■ . 
Zajmijmy si? zatom tordzisj srczegfllo^o CL 
97/98; Na „daert dcbry" oferuje nam mozliwi 
rozgrywki w dziewteclu ligach tnajwl?ca| ze 
wszystfcichfeaffartlw, tylko CM 3 bgdzie mis I 
ich wi?cej, flo st nmnCcM. (w 
pafsktBfwei 
Grad moze 
w trzech 
sprzptu. J 
zagrab w t 
przypadku 
myrnst i 
do poprowi 
jest; impon 
zespoldw! 
I&k liaba 
20,000. Ji 
troche pi 
w*»M4 in 
frr;,szp p, 

przyi»nn 
01'Osty i i 

usmiechnipte pilki z On The Ball 2. Podobnie jest 
z przedstawieniem samych spotkan. We 
wszystkich menazerach sp animacje, czpsto 
miernej jakosci. W serii CM mamy za to napisy 
opisujpce sytuacjp na boisku. Zwolenicy 
pipknych animacji z FIFA Soccer Manager mogp 

bye rozczarowani, ale dla koneserow bardziej 
liezy sip sens, a wlasnie tego brakowalo w FSM. 
Animacje naprawdp w menadzerach sp zbpdne. 

Jezeli zed cbotfzi o samp mzgrywltp i wygfpd, to 
urawdp mpp nie zmfenity sip one zbytnio od 
czasdw poprzednika CM 97/98. czylrCM 2 
Jako t!o uiyto ponowme ststycznych zdjpfi (w 
CM 3 bpdzfe podobnie). Na nich umieszozono 

I JR Wm mm, wm 6ww£ae, 
j odpowiada mi to bardziej niz jakie£ tdiotyczne, 

Pod wzglpdem sportowym gra sip w CM 97/98 
trudno, ale za to o finanse jest stosunkowo 
fatwo. Oczywiscie dostajemy wysokie premie za 
euf opejskie puchary, a dodatkowo otrzymujemy 
kasp od federaeji po zakofaeniu sezonu file? to 
zalezy od zaj^fcego miejsca), Chociaz muszp 
pr'zyznac, ze to me sens. Nie jest tak, iz kasa 
sypie nsm sip z nleba, po prostu w footballu 
obraca sip teraz taksm szmalem. Rozgrywki 
(iQOwe i puifilierowe sp tiardzo zacipte, Tutaj 
mmt lipwy slabeusa, z jednym lub dmm 
(Jobrymi zawadnikami, potrafi wygrac Zfljflowym 
pDtentstem. Zwiekszorto (w pQrGvvnen|Ldo CM 

* feb$ spied podbrgmkowych, apzkolwfek 
|Rf e^( wif p^^s^asa :tv tym 

-zrrakomftycb bratfikotty. Uo 
wedlug aby ajjjtylu i 

ich rniafo tak rewelscyjne statystykr. llismniet 
idnsk emocje sipgajp zenitu. kiedy nasr 

imbrz broni trzecip lub czwartp tfedtkp 

im Ife to , 
\ czep mi brakowalO'W CM2. Nie JJ 

;zemy cylko kapitana (CpTl, a|e F#ntei 
karnych (PEN), wykoFiawc? rzuySw 

■Diwolnych(DFK). 
ling & 

PJ$97:9Q rmpufll 

i Qil tyrRtiJ fee rfro v/^jfeompu rer 

Wiedomo, wes2tt .,prawo Bosmena1’, i 

peFfekcyjnie odtvjoaooB przez 
. atrudnie^ do^olnq. 

iloac grsezy i Unii EuropGjskiej, 3 po zskafazeniu 
kontraktsj zswodnik ma wolng rpk^. Z tym, ie 
pnedluiono okras zav/ieranych kontrakedw, 
tarBz mozna podpibyWad na 1-0 (at, oprdez 
Pensji podstawowej tstnieje moztiwodd 
uqmtwania prapili za ^ j 
krajowe i europ.ejs.kre trofea, Problemem dla 

U jfipy: 
£UB7/IIiiiarmi 
ilusdL 

osob prowadzgcych mniejsze kluby b^dzie na 
pewno opeja Contract Clauses. Podpisujgc z 
zawodnikiem klauzue „big club release” mozemy 
bye pewni, ze po kilku dobrych wystepach 
zostanie on podprowadzony przez wi^kszy klub. 
Ale taki jest wielki sport. Komputer w CM 97- 
98 jest naprawd? dobrym i rozsgdnym 
przeciwnikiem. Nie tylko gra znakomicie 
taktyeznie, ale przede wszystkim wykazuje duzg 
aktywnosc na rynku transferowym. Dqzy do 
tworzenia jak najmocniejszych kadrowo 
zespolow, przez co musimy nizle pomyslec jak go 
ograc. 

Niestety nie ma rozy bez kolcow, a tych CM 
97-98 kilka posiada: troche przesadzone 
parametry niktorych pifkarzy (ciekawe jakie 
statystyki bpdq mieli nasi ligowey w polskiej 
wersji i czy b^dzie rowniez druga liga?], brak 
statych numerow (plus dla FSM i 0TB 2) oraz 
dzwiek, o ktdrym nie ma co pisac. Chociaz za 
najwiekszy minus uwazam szefostwo naszego 

klubu. Chce 
sprzedac 
jakiegos 
gwiazdora, 
zglasza sie 
kontrahent i 
co? I nic, Pan 
Prezes zglasza 
swoje weto i 
po zawodach 
tczyli 
odwrotnie niz 

_w Polsce. tutaj 
sprzedaje sie 

wszystkich i wszystko!). 

ReasumijjqG, stwierdzam z caf^ stenovvczo^ciq j 

obi£jktyiji/ijiiisni tohe che cbe), ze CM 37-98 
mcr pii^fskim, jaki 

f na moim grfleis, 
die konesertiw 
i^nrtidy FSM i tpk 

PieNSze 

Plusy: 
•nlhi^mfalliiSi 

mm 

- n:alum rynku Eiaosf^fl- 

, Wf9h 

; Minusy: 
* *BMt£ia]ychitMwii 

pJIbrff 

* bvclfjbfwifti" 
DaJiiiifElrO'iva RleJclOdFch 
sraerr 
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ocofiyki 
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..Operational Art of War'* - to'gra stworzona przez autorow serii 
Battleground, bpdaca"jTof^c5etnem strategy i edytora scenaiiuszy. 

Pmpanie wojenna jaka rrljate mleisce w latach 
i939 - ±955 tacznie z II WojrVa Swiatow/ej i wgjnif w Korei. W grze 
mozja ^imirzyc dowoliia bitwp jaka rozegfala sig ha l^dzieT morzi 
i w i^wietrzu^D^i^kXJetiiu, -*e. dysp^hj^z^f^o&tkami wielkosci t 
kompanii az'po korptisu orajz* ze mozesz skalow.ac teren i wptywac n 
iczap w ^Operational Art of War" m g> zesz-ibz e gr a c;£anowho mata 
P°^y$^ke jak i vvielNa bftwp. Zawierajac 17 tak obszevpyclt scenar* 
iuszy, ze kaidy z mc.hji.ogtbf stahowii oddzielna grp, „Operational 
Art of War^ daje nie.ograniczona swobode gVyv 

W .Operational Art of War" nje odtwarzasz historii lecz j<| tworzysz 
^ — at M “ ** ' W rS * ' ■ S* ? la' J 

Udajr sip* w poriroz do niezwyMelP Wszechswiata; ktorego regtity iiie 
sa Ci znane. Odkryj nte\v,y, obraiaIn ie,o‘gr o imie', n.oivc svviaty.rs&dz 

'przy.g6towan/*na,cz^’s>e w-alki z uzycie,m diiw;Sczoego oHza. 
Podczas wyprawy- tnozesz*Kierowac oiliia'lezionymi/przez-'si ehie 

niesamovyitymi pojazdamiiScigaj i'poldj na dziwac:z’hev,vtfrogie'6i 
wytwory obcych^yyftllTa'cjlT^Btzy^ada' z Vangerg’ tla Gi'mozli.wosc 

odkrycla wielu iji^amojvj.tyeb' na^apj ^odlegtych swia%^?~G^^Cych 

b ' ' . obVazem jiieticzgi.vyosci i znisz'czema. 

Wez dpjf^ki^flfit^zkiet, chwyS*t6mahawk i start do 'walki'w gfze 
b^daxej potaczeniem gry typii role-pJaying^i strategii yv czasie 
rzeczywistym. Doskonal swojego boliatera biorac udztal w konfliktach 
amerykanskich XVII wieku, uctac go nowych umiejptnosci, / . / 

^ pomnazajac Jego bogactwo i sit^ w trakcie prowadzenia walk. 
/ Troszez sip przy tym o swoje bazy, zaopatrzenie i przyjacibf. 

Jest rok 2030. Swisft przezyt szok. Lata wojiiy, wszechobecny glod 
i zarazy sprawilyT ze ci; ktorzy pozostali jeszcze przy zyciu, sktipili 

s\p w 6 dziwaczu^ch bandacN watczacych ze soba o drogocehne 
bogactwa, bezpieczne krainy j t,niebieskie^zamszowe bufy", 

v. r Motocyklisci pala i grabia, Cyborgi^niszcza^ Porzadkow? prabuja 
stac na strazy resztek prawa jakie jeszcze pozostaly, podczas gdy 
cuddwne Amazonkf, Czcicieie Smiercit oraz Traktorzyspj staja sip 

< yf * “1 ' 5 w k °r?L,|(^ i ^ i t * 

y' ^t>^S;tVybuc|a^vv Poised - iVjfrkS^t, ' 
lit^Perzyiiski^go 1,'01-87arsza wa, v 

tek: 10,22) 66 3-93-90, ff (0-2|) 663-92-91 
ffjce^m$rksoftyccin.pI; http://SywW.marks. 
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Wodz 
TOj-i co logiczne 

obre red 
lie, nie ode ranie. W gr 
mojsmffipvoinyijf; 

Stone Axe 
W poszukiwaniu raju 

Jak mote wyglqtJaC raj z punktu widzenia jaakiniewca, zyjpcego 35.000 
lat przad naaza erg nad brzegiem Bajkatu, w mamencie gdy zaczyna sip 
zlodowacenie? Hm - rajska kraiaa ta lam, gdzie jeal cieplo, bezpiecznie i 
gdzia jest "mnistwe bardzo duzo" jedzonka. Nic wipcej im da szczpdcia 
nie trzeba... Oczywiscie kazdy irzezwn mySIpcy jaskiniowiec wie, zb to 
tylko mrzonki. I gdy przypalgta sip ktoS, kto bradzi, 2a odkryt tp krainp, 
zwanp Elysium no to co najwyzej zasluguje ita zdzMe maczngp czy 
tytntowp kamiennp siakiarkp... Ale gdy waranki zyeia stajp sip caraz 
gorsze, ten i dw zaczyna jednak komhinowad • 
Tym bardziej, 2e odkrywca, zanim wybfto mu i gtov 
pozastawil na Scianie jaskiai rysunki wskazujpcrrj 
krainy. Uuuch, kiszki marsza grajp!!! JESdtl! Nil 
stracenia, procz zycia, a wiele do zyskanla, | 
jaskiniowcdw, pod twym swiatlym przewodem, | 
zaryzykowac i wybrac sip na wpdrfiwkp w niezi 

Mac Abra 

m m a itajcie w swiecie 
WL m jaskiniowcdw z gry Stone 
■ m Axe. Przed wami 16 
■ ill ci?zkich misji, ktore 
mm IM musicie pokonac zanim 

zacz™ec'e wylegiwad si? na 
™ W slonecznych i^kach Elysium 

i konsumowac pieczore [acz niekoniecznieJ 
golqbki, ktore same wlatujg do g?bki. Witajcie w 
dose dziwnym RTSie, w ktorym oprocz masy 
wrogow i niebezpieczeristw, natkniecie si? na 
kilka naprawd? fajnych pomystow... 

Plemi^ 
Plemi? jaskiniowcdw ma swego wodza ft Mdtrjwji 
osobnof, szamana, woiawnikdw. zwiadowedw* 
rzemieslnikow, zbieraezy itp. Co bardziej 
ciekawe, sq tarn tez kobitki.. moze nisspE 
je widac, ale narodziny dzieci wyrainfBto 
sugeruj?. Kazdy z czlonkow plembnia ma $m\$ 
funkcj?, co jednak nie oznaeza, ze w razie czego 
np. czeladnik nie moze walczyc i wrogiem - ale 
naturalnie lepiej jest, by kazdy zajmowaf si? tym, ‘ 
do czego Mama Natura go wyznaczyla. W miar? 
uplywu gry dana postac nabiera dodwiadezerm.* 
ba, moze nawet przy sprzyjajqcych 
okolicznosciach zostac Wodzem! Bardzo ciekawe 
jest to, ze wszyscy ludzie podlegajq uplywowi 
czasu. I\lie zdarza si?, by komukolwiek udalo si? 

fzezyc wi?cej niz 50 lat (a 5 sekund czasu gry 
apowiada jednej dobie), wi?c jesli zaniedbasz 

zhoinq ezynnose rozmnazania si?, to po jakims 
czasie plemi? po prostu wymrze ^ staro^a W 
koricu nie sam^ walkq czlcwielfczyje. ;l A czym 

jiyje? Oczywi|ca ze rnusi miedS 

la zdobywamv m kilke sposobotv. mm 

|, tez po w i a d nidtt 
\prostu itjlerati. Gdyjyd 

^adowoleni. Gdy byd 
“ jdy byt m 

czfonek 
ze jego §mierd 

jfiajmfliej w trybte 
j tnna para kaloszy J. 

i, uplywowi czam 
kogl^kto go zsstgpU nie 

. kdei 2 brzagu. Nie. 
jbrsd odpowiednio mzein\% I 

obitnych qzbnkdw plemienia. i 
§fc Co moze wddz? 0, spore 

iplciwtwoim 
jp|z trybu “wojna- na 

rsaJ.lv kazdy m try bis pfemje 
inaezej - gdy mamy pok% fdlnie 

CJefctwe lit M il 
imwMt m WM 
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-eodI inirnl D-uIro 
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Minusy: 
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Wartran l 
-bftAMl'WllNjH 
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wt\\wii\ lean 
legitoji 

* ityl ^firltowa psisto 

Iflslfitkcls 

Ocena 

6 

Mato tego - poniewaz jest to tryb kampanijny, to 
np. straty czy chocby uszczerbek na zdrowiu 
danej postaci sq aktualne w kolejnej misji, a 
uzupelnianie strat nie jest prostq sprawq. Do 
tego dzikie zwierz?ta lubiq sobie czasem 
skonsumowac jakis dwunozny prowiant, a i 
wrogow jest tylu, ze az strach. Az si? czasem 
zyc, o graniu nie wspominajqc, odechciewa! 
Sama walka tez jest namieszana - powiem tylko 
tyle: jaskiniowcy nie majq zadnego poj?cia o 
taktyce i dyscyplinie podczas bitew Kupq 
mosci panowie - i robi si? taki mlyn, ze trudno 
si? pofapac w rozwoju sytuacji. 

Inne wrazenia 
Gra jest spolszczona - to milutko. Muzyka - ehm, 
fajna i zroznioowana, ale bez tej gt?bi, ktora 
wywoluje ciarki na plecach. Efekty dzwi?kowe - 
przeci?tne. Grafika... w sumie nie jest zla... ale 
moim zdaniem ta z Warcrafta 2 byta jakby 
odrobink? staranniejsza. Tjaaa... Menu - dose 
rozbudowane ale przyjazne. Sterowanie - 
proste. Polski manual - OK, chob zbyt skrotowo 
napisany; gra jest naprawd? (jak na RTS] 
rozbudowana, zas instrukeja jakby tego nie 

Ambicje 

Kolejny ciekawy wqtek. Zqdza wtadzy i 
jjidywiduolne ambieje poszczegdlnych postaci 
c^sto mogq warn nfeile nabruzdzic. Ot, 
upgradeujecie jekiegos goscia, a ten nagle 
zaezyna si? burzyd. Nie podoba mu si?, ze ktos 
chce nim kierowac, i w ogole ma Wodza i graeza 
gdzies. Jakie to ludzkie... Na szcz?scie mozna 
takie ambieje odpowiednio poskromic, choc 
czasem nie pozostaje nam nic innego jak wygnac 
nadmiernie wyszczekanego jaskiniowca z 
plemienia... 

pnzedmioty 

Na planszy mozemy znsleid od groma i troch? 
riznych rzeezy, Miners ly. rozmaite grzybki o 
nifjdziwntejszym dzialaniu, magiezne artefakty 
e; x INie wspominajqc o tym, ze dodatkowo 
nwzna wytwamt rdzne bajery typu "magiezna 
a J Dziqki tym "cietawDstkom" mozemy 
U . uleczad rannych, zwi?kszad ich mobilnosc, 

1$ez wplywad na ambieje poszczegdlnych osob 
t / liawet stawiad rozrnaite struktury, Jest tak, 
ojWRf nie znajdziecie krzemiema - zepomnijeie o 

ft do^oniu czegokolwiek prdez wnykdw. Tego 
[ikurat nie uwazem za szcz^frwe rozwiqzanie, 

}£■ tz zmiisza ono graeza do ugenianja si? po calej 
p; mszy za odpowied|fl|3naidikqH a wrtig (cz?sto 
do ztudzenia przyponilfiqjqcy Orki z Warcrafta 2) 

; v. ale nie ma ochod^ekad az obrogniemy w 
vp.,rka. 

riwi^t a 
V/brew poioram to bardzo warns spmyva, Np. 

I 6 :i?tb Bogs Mifodcl poffamim partidz3fed4feci> 
| A.iio Swqto Boga Magij, 

prefereneje politypzne szarriafi_ 
>iywa na przydzial funkqt’ fey tat 

entuzjazmu, ale narzekanie i tak niczego nie 
zmieni. No to lu! Pierwsza misja jest prosta, 
dnuga juz trudna, trzecia nawet za trudna, 
czwarta - o matko! Zaczqlem kombinowac, czy w 
opcjach nie ma wyboru stopnia trudnosci - nie 
bylo. Jak to mowiq jaskiniowcy - gharrgh, czyli 
"a niech to mamut trqbq trzasnie". Zdaje si?, ze 
autorzy wyszli z zafozenia, ze jak misji malo, to 
chociaz niech b?dq tak trudne, zeby graezom 
oezy w stup stan?ty. I to si? im poniekqd udalo. 
Ale znow nie uwazam, by byto si? tu z czego 
cieszyc. 

Czemu misje sq trudne? Z wielu przycZyn, z 
ktdrych Al wroga jest najmniejszym problemem 
Iw niezym nie wyrasta bowiem nad 
pf2eci?tnaS63. Po pierwsze: do kazdej misji 
mozemy wyznaczyfi tylko odgornie zdefiniowanq 

iitp$fcgz3onkdw plemienia ttzn. mozemy mniej niz 
wynosi limit - ale wi?cej nie). Problem wtym, ze 
ukiazywane nam latozenia misji typu "zniszcz 

tyfe etne, m me na 

idwrot A po 
loanigwez 

tycftmisjf 
p wybierad). 
a, po ktdrej 
lisji SQfovvych, 
nis budzi to 

Natui _ 
strife elici 
tuttifiili; misji tn 

ikaze si?, m nasz 
m innego 

ij misji frdbeie 
przejit iii 

- 

dohorem liidzJi t 
gry muslmy peml?tod p wielu rzeczec 
jedzenlu, o chfonismp 
jeden ^ivykle pcha si? w same iej centrum^ 
wrogowie jako^ go lubiq atakowad w pierwsze) 
koiejnoici). c zbiereniu pnedmlottw itp. 
Nature line o regulecji pr?dte3 gry mmtil 
mowy. 

zauwazala. Wielu rzeezy albo tarn nie ma, albo sq 
opisane na tyle pobieznie, ze np. trzeba si? 
samemu domyslac, metodq prob i bf?dow, do 
czego stuzy dany przedmiot. Gra w sieci - w 
porzqsHJ, przypominajq mi si? czasy, gdysmy 
sobie mfdcili w Warcrafta 2 w osmiu naraz; ten 
sam poziom emoeji. Tyle tylko, ze dla max. 4 
graezy jednocze^me. Sekwencje wideo - klasa! 

Siekiera. maezuga, 
podsumowanie 
Stone Axe jest grq dziwnq. Mndstwo fajnych 
pomystdw, ktdre nigdy wcze^niej w RTSach nie 
byty wykorzystane. wrdzyla ze b?dzie to hit. 
Niestety, sama realizaeja koncepcji, jak j. 
wyraznie przegi?ty poziom trudroSci. podzielaly 
na mnie jak maty kubdek lodcwatej wody. W 
sumie otrzymujemy i tak produkt powyzej 
przeci?tnej, adresowany do nieco ambitnieisiych 
graezy. ale szkoda, ie koderjy, graftcy i festerzy 
i I.G Soft sq zdecydowanie gorsi od 
scenarzystdw. Wprewirfzie SA i tak uwazem za 
pozyej? gednq pokcenfafc ele gdyby caiy team 
developerdw dal i siebje: wszystto; oceno nie 
powinna | ' _ 

dodsd 1 

Producent 
4 G So I 

Wymagaixia: 
iPgOW^OSyppS.tEMh Ram. 
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Internet: 
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techmcznym, a 

, SWAT 2 
I Stuzv6 i chroni6. 

Pierwsze Police Qiiesty mialy forme 

przygodowek; jednakzo przy piptej odsfonie firms 

zdecydowala sip zmienic konweocjp cyklu. Police 

Quest 5: SWAT spolkat sip nieslely z chtodnym 

przyjpciem wsrdd graezy. Sierra slarala sip jak 

mogta aby najnowsza czpsc policyjnej sagi 

wypadfa jak najlepiej i dopieszczaia swoje 

dziecko bardzo dlugo, zwipkszajpc 

zniecierpliwienie oczekujpcycli na premiere (w 

lym takze i moje). Czy astorom udsfo sip 

osipgape zamierzany cei? Qdpowiedz na lo 

pyianie znajdziecie w poaizszym tekscie. 

~ tUKASZ BONCZOL 

U dotu: 
Pmysamolol? No 
pratilema, Idzlemy! 

Na szcz^scie pierwsze misje 
rozwiafy moje obawy. 
Rozpoczynajqc kampanip 
(pojedyneze misje sp dostppne 
dopiero po wykonaniu ich w 
ramach kampanii) mamy do 

wyboru SWAT lub terrorystow. Od naszej 
decyzji zalezec b^dzie charakter pozniejszyeh 
zadan oraz srodki jakie zostang nam 
przydzielone do ich wykonania. Jesli poczujesz 
powofanie do pracy w polieji, b?dziesz musial 
odbijac zakiadnikow z rqk porywaezy, 
obezwtadniac zabarykadowanych w banku 
rabusiow, eliminowac pfatnych mordercow oraz 
psychopatow trzymajqcych na muszee zone i 
dzieci. 

Obowiqzujg nas pewne zasady. Nie mozemy po 
prostu wkraczac do budynkow i strzelac do 
wszystkiego co si? rusza. Zabicie wszystkich 
przestepcow moze si? spotkac z chlodnym 
przyjpciem naszyeh przelozonych, a to z kolei 
znajdzie wymierne odzwierciedlenie w stanie 
naszego konta. Niewskazane jest strzeiemgdo. 
osob, ktore nie majq broni, nawet jg£li i0St?£my 
swipcie przekonani, iz sq oprychamjvdfi^^T 
SWAT krppujp tez procedury 

wybierania mjm dls snaperdw. Dysponujemy 
ib to kilkutfireal^ms doskansle vrysskolonymi 
strbzami prawa* kedryeft wynajmujemy i 
ekwipujemy zgodnJe z aktualnie posiadanq 
gQCdwkQ* Bczywi^cie im lepsi ludzie i sprzqt tym 
dfiptej nds kosztufq Dodatkowo musimy tez 
Wfypiacad odfekodowania za np. rany odniesione 
w walce. Kolejne koszta ponosi si? za wezwame 
w czasie ekcji Smjgtowca jubwozu 
opeocerzoneBQ, 

y i naszyeh ludzi posiada pewne kwalifikaeje 
(posbgiwafiie si? roznymi typami broni, 
pifctechmk* snajper przewodnik psa ftp.) 
Ulegaiace zmianom podezas uczestnictwa w 
misjach i specjatnych platnych szkoleniach. 
Terrorydci dysponujp gorszym zapleczem 

przykfadu nie da rady wydac dwom druzynom 
rozkazu jednoczesnego wtargniqcia do jakiegos 
budynku, Musimy t?go si? naklikac, aby zespoty 
poruszyty si? prawie rownoczesnie, a jesli 
dodatkowo jedna z naszyeh ekip natrafi np. na 
zaryglowane drzwi... Teren jest przedstawiony 
w rzucie izometryeznym i wszystko jest w 
absolutnym porzqdku - do czasu, kiedy zawiedzie 
system ..pdlprzezroczystych scian" (brzmi to 
moze m^tnie ale jak tylko zaczniecie grad - 
wszystko zrozumiecieh 

Jedno z hasef SWAT brzmi „nigdy nie gon 
uciekajqcego". Po prostu teren i takjest 
obstawiony szczelnym kordonem, ktory nikogo 
nie przepuscL W grze SWAT 2 niestety tego 
nZaplecza technicznego" nie widad. Wprawdzie 
mozna doszukac si? pozostawionego na srodku 
skrzyzowania radiowozu, ale za nic na swiecie 
nie uswiadezymy schowanych za nim z 
megafonem w r?ku policjantow. Nawet w banku 
nie znaiaziem przedstawicieli sfuzb ochrony, a 
jedynie zakiadnikow i terrorystow. Do 
wiekszosci znajdujqcych si? na terenie walki 
budynkow nie da si? wejsc, co mocno krppuje 
graeza - a czasami wrpez denerwuje, gdy 
widzimy wielopietrowy blok, ktory az prosi sij^ 
aby w jednym z okmri u ' 
J.es«« Cards 
pfanowenfa. w 

dzrafania, i ze 

akcje nacalu. 

BaprWmi'spoieczertravfl; 

kbnkretnydh broni r 
Oochodzl .do tego. & czyn 

a MfMv 

'inktHlt OKO, O tyle w przypodku terrerystdw 
'ale'si? to Stri-os2ns. Wiadomo. ze akt 

om trzfiba. wcieaniej.priygotoiNaS, Rdriovfa 
ary: czy. wasitym zdaniem ttiToryfci: na 
m Swiecie dzialajg na zaaafizte .bierzezpy, 
pqki. pifiialecy I idziamy Sam, jakcoS si? s 

d pcikjontdw jet 

SWA meuaaje si? mew 
e v/ piety z odlegf 

tall Am mhi^lhhM 
sponujemy skrdlfg 

vtferaezamy do boju, czeka na nas mate 
mespodmka, Mamy bowiem do czymeme z 

I RTS, czy jak fcto wait 
strategic czasu rzeczywistego. I jednej strony 
wydaje si? to bye trafne rozwigzanie, gdyz 
wyrairm zvvi?ksza roalizm i dynamik? rozgrywki, 

t, dookola Swiszczg kule i 
ging zakladnicy mamy tyle saroo czasu do 
namyslu co prawdziwy dowddcsJ, z drugiej zas 
poci^ga za sobq pewne niedogodnc^ci, Dla 

ukblpd 
krzyezed, Efekt tego 
przest?pce qbrdcilj 
leb. Czy nie pro! 
zaslony? IrihpM 
kominiarkowcom uratowac zakladniczko, boa 
zdezorientowana i wystraszona zacz?la z nimi 
walczyc wr?cz.,Przez dobre kflka sekund moi 
nSUperwyszkolenr ludzie nie mogli sobie dac 
rady w walce wf?czz pradazkolankq... Majg 
tez miejsce sytuacje, w ktorych obok stojqcego 
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terrprys&j 3 dzte! ny funkcjpn arfusE n^ie rob i 
nic by go pamtrzyrnRp. Aby jadnak rite 
posqdzono mm 0 ?bytnm kr ytyc jrso^6, 
zdradz? Warn i z SWAT w grze Si erry Jest 

umyilnie zabilem jednegc z kolegtiw, 
komandos. ktdrym sterowalem. wykazal 
skruch?+ zalozyl sobie kejdartki po ezym ze 
spuszczona glow udal.sl? do radiowozu 
tdobrze, ze sam si? mie^palowaL. .1 

0 sztuc?nej intelfgendji cywilbw {terrorystdw 
nie mog? z\m blow, 
Szczegdlme cl oststni potrafi^ przysporzyfi 

jSSBj^-SfSL^BiEjP 
wszystkich gierz r 
m 
widzenie. his ms .'sdnysh wed. 
UdJwi?fwwis»»o netomiaat stoi na bardzo 
wysoliim fiuiiamle. Heroiczno muzyka 

tfsDy Oodaktowo maryw zmien'a sig wraz% 

ornigp^WsiystMa eg snphaane w farmscie 
M f,ijjv/a«ti.t:itjE Swietfjq iaj&gSi ate me 1 
syvojf; ziqsfnang Gdy wchodzimy do jakiegoi 
pumieszgzenie, slyehafi otwierane drzwi. kilku 
zakJadriikdv/ I iterwystfiw nBraz cog tsrzyczy, 
a na dodaseksiypteifi stNaiy zkilfeu rcdzejtlW 
I)ronj'(ks$y wydsj6 swdj uniblny o'dgtos), w 

lit prdbekdfMgkcwych. Efekt Mcoivy to 

Jedynym lekarstwemwydaie stybyi- 
instalacja gry, ale tB 
na twardzielu. 

.z deszciu pod rynne*...EWenCualrtle 
pomdc mnia Icbog niedo tortee) 
posiadante 84 Mb Ram. 

rnwarzyszyt mi czlowiBk, ktbry mestaty 
nie chela I uiownii swojej tozsamoSct 
Napiszg tytKo it poslada on bdga.te 

I'ozwigzymniu sytuacji i lakimt 
spntykamy si? w SWAT 2. Spolykal sis 
on nlejedfiokrdmfe z sytuaeferni. 
w jakich ab «> dziert inejdujq sig 
(unkcjonariogze SWAT Koctnrczyl.mi 

.on szbregu cerriyehuivag i spastmierti 
Tteyaiaiivze iaga dog^iadczenia 

trotnie pomaglo mi wpomyglnym 
izerau m'tsji A olo (ego opinia: 

Mw. Pozbww to grg 
mtortkedtikecyinych. Nieddpuszualhiiffl 

foienm jestfakt, izjednsstka takajsk 
it'msiwchodiii do budynku tylko tekiak 

Ustonosz czy akiwzytor Idrmsmi). Celkowicie 
pominigto tnozHmtf wykorzystanis innych 
bSwordWzabuttmrad Cp)Higcej,pimniekUliv 

nisstanoi'/i problems ZenujQcyjest brak 
mzlimbct wrwceniapriey oknogranatu. W 
taktyce diialania fbmacji SWAT kaidy 
i ctfonkw oddiialu la me dcnvddea) srn 

3, zjakim 
najewyk 

Podcias tvysadzania drwprzy pomocy 
laduokdwwybuchowych, dnwiznikajg, 
mtomiast wrzeczywstoSci mejsdnokrotnia 
trzaba jejes/cza ixipngtf w eat ptwam. 
Zdanaly Sfr tezprzy^dki, gdy wysadione dim 

U gfiry: 
Fnwtitnl Itraililtli ran 

Vh’mri'di'ystM'mom 
poWsrzyeameiybdeyMdnildstw grze nawet 

•i Pan* fiowycb opeji 

sigktttft * L8J natoiriiast prawh ca/tony'c/e 

mmttny- &nim. iinfcnmoitMtoat 
prafitymiB * katfymmlaim. e cylko np. w 

Wbbach i 
fj / Y/yposaa>4'(n »mpn^e 

\Mziom nfe.ooiV^flO'£o spin9WS!J:yffpotdiv. W 
Poison naivei;0epi?tiiysimaknie w i tym 
pr0em V)M brakiem itniglowes :-JL W 

WHSifwfti^wteW 
IVpBgDmtlaiZFTnIti 

CfzmimhilwmaBC 
m 
Minusy: 

SSaav reMlzm 

•Hiehiare slnaritm? 
hNMMT 

* Oil* ijBtt.rtniBftfe 
uleilicmt. 

□cena 

V 

nauoyc. (Zdobyta wiediB hvystarczymtytko do 

Padsjtrpvnjjgc natazy napisai. Iz SWAT 2 jeac 
zbyt roatoreBfcCycEny jaina symulator dzialafi 

jednostek specialnyclv t posiada za malo 
wyst-zslawg grafik?, jbk na pczet)o|ov/g 
strzelaning. Gdy spo]rzymy na niago z 
przymritzertiem oka. to okaze stg on calkiem 

| MHp - i czego by die tngwtd, to jest 
it 

emocjanujgcych wieczortkiv, a 
redakeypy ko'egs. Atiakha, ja pdnieccm sig 
>vszysplqm m me chpg .trgBK? wspSInago i 
fBcetsml tnEplgcymi w czamycb kominiarkacb. 
Weirn na to poprawkg, gdy bgdziacie patrzad na 
ocen?,.. B 

Praducent: 
St^ira 

Wymagania: Dystrybutor: 
WJji'95, Pentium 90, 
RAM 

COTkd^l 



Raport z wariatkowa 

rozwjqzuje ?awitq zagsdk?, pocz^tkujficym 
piratsm positikujqcyiniikrytycfi skarbdw czy 
nawet fajtlapowstym mggie/n. ktdny cudem 
wychadii i kabal. w joiiie sem si? pakuje Nio 

... moi mill, tym razem ezeka 
was toj tupelnifl 

^t otlmiennego. Mooe 

Rl, iiiepowtaivslmi 
’V N szans? 

zostania pensjonariuszem domu wariatdw Hub 
“sprawnych na umydle inaczej”, wedlug djfl 
nomenklatury politycznej poprawnoSci), 

Zai .vyczaj w tym miejscu stSfferdowej recenzji 
.via si? apis fabuty. Ktopot polega na tym, 

ze o tabula w Sanitarium na poczgtku nie wiemy 
nlc. No. maze poza swadomoscia faktu, zeiw_ 
pawn? rieszcMwq noc bardzo si? tidzied_JkP^ 
dpie&yilfny. a jakiS zycziiv/y papzepauLwi— * 
naszym wozia hadlcc. dazek (BdzpzgjQdamy 
do tego ten szczemSI. zeidcrf^fprowatro 
jjjdozem gory, to gffls|podomydlid si?, co 
• .stale si? z naszym boWerem (podpowiedZ: 

» zrobil sobia kiiku). Pa tym zdarzeniu 

wino utwopflw Bachs ppiusiiiSriiy ila M\?W v/snrtfcissiiych, yppiy» 

komponujg dziela, gdzie moment, w kldrym muzycy ftoilczn sli'OjuTiio 

instrumenlow, a zaczynajp wykonywanie ulwai'u da sic ucliwycife lylko 

dlatego, ze wtedy wtasnie pan dypygent unosi w goes haliiip. lilKaczej 

stale sip i z literature SF - ad klarownych, optymlstycznycli w gfungfl 

pzeczy opowiadan Zlolej Ery Fanlastyki i regut starego Campbells, ilo 

mrocznej jak dusza ministra finansdw i niezrozamialej niczyto expose ■ 
premiers literatury cyberpunkowej. Obecnie pisarz SF, ktdrego tilwppy ■ 
nie daj Bezel - sg zrozumiate dla czytelnikow wdrdd swoich kolegaw 

uchodzi za dziwaka. Regula la potwierdza sip i w grach 

komputerowych. 

Anakha 

K M iedys mielismy proste jak biczysko 
\\^m gry z serii Quest znanej firmy 

Sierra, albo zabawne programy o 
przygodach Indiany Jonesa z 

I Lucas Arts. Inne firmy staraly si? 
nasladowac mistrzow i wszyscy 
mieli udziaf w zyskach - jak w 

przypadku firmy M.&M. z Paragrafu 22. Gracz 
rechotaf radosnie, przeprowadzaj?c bohatera 
przez zawitosci gry i doskonale si? bawit. Regufy 
zabawy byiy tatwe i przyjemne, jej cel tez - 
nalezaio uratowac galaktyk?, krolestwo czy 
ksi?zniczk?, wi?c kopia do boju, laser w dlori i 
hajze na bagnety! Niestety, czasy te dawno]L)2 
min?ty i nic nie wskazuje na to, by mfaly 
kiedykolwiek wrocic. Zgodnie z nieubfagsoynil 
regulami ewolucji, nadeszla era przygodbwek 
zagmatwanych, pokr?tnych, mracznych f 
wieloznacznych. Wszystko to przemkii^a fni 
przez skolowany teb, kiedy wztqtem od Szefs 
(OZW - no i Howgh!] gr? Sanitarium i 
sprobowalem si? w niq troch? pobawid. 

pzsz^gjrnent jest 
jffnyni z SbrdBej 

rnm^t 
program. 

%|^zaM tego v 
*typu gier 2 gdry 

wiadomo co w 
trawie 

Panowie z DreamForge, firmy, ktdra 
wyprodukowala gr?, postanawili, ze ich dziefo 
musi bye czyms "nietypowym" (bardzo 
"nietypowe” ambieje, prawda :)). Otoz gracz nie 
staje si? tu jakims tarn kolejnym nieustraszonym 
detektywem, ktdry nadludzkim wysilkiem 

mtmk 
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Wymegania 

, Internet: hltp;//www as eg am es, com 

ktory nozbija twojq teori?. Powoduje to, ze 
chcesz grac dalej, chocby tylko po to, aby 
zobaezye, jaki to wszystko b?dzie miato final. 

Zdaje si?, ze zapomnialem o czyms wspomnied. 
Otoz Sanitarium jest horrorem. I to w pelnym 
tego slowa znaezeniu, Horrory mozna z grubsza 
podzielic na dwie kategorie. Jedne - te nizszyeh 
lotow - polegaj? na tym, ze od razu mozemy si? 
w nich zorientowac, czego mamy si? bac. 
Natomiast te najbardziej wartosciowe [moim 
zdaniem] produkcje charakteryzuj? si? tym, ze 
nie promieniuj? bezmysln? przemoc? i 
hektolitrami krwi, tylko pozwalajg naszej 
wyobrazni wymyslac przerazajqce obrazy, do 
ostatniej chwili budujqc napi?cie, ktore jest 
uwalniane w kulminacyjnym momencie. 
Sanitarium sklania si? bardziej do tego drugiego 
typu, chociaz efekt koncowy nie jest tak 
oszalamiajgcy, a i w trakeie zabawy [?) nie 
zabraknie drastycznych seen. Mowiqc krotko - 
to nie jest gra dla ludzi o slabych nerwach 
(moze powinienem napisac, ze nie powinni jej 
“dotykac11 nieletni, jednakze w naszyeh Gzasach 
niejeden z nich nie takie rzeezy juz pewnikiem 
widzral), Makabrycznie zdeformowani dzieci i 
donA upi?kszs|qce okolic? rozktedejqee si? 

lt.ku bez iadnych 
ludzi 0 
fie 

rnog^ on© 

RflHIH 

Gialfl, oad ktdrymi k^zg mucfiy. wlzyta w 
kremstorrufVi decyzja natezy do was, Jednakze 
$feii utfa warn si? przefk^, przygotujcifi si? 

lit zsslony 
|raciwnym 
fm lekfeie tamatdw 
mmm s? sylwetki 

Przade wszyatlani 
m Iwtoter). Mry 
him mm si? z 

wypadkuz 
MhnOMgi 
psychologi 
Maxa (bo 
niezym Sol 

mfcrn 

wydarzenle 1 gf?bokiej przeszfmSci. Rozterki, 
ki.dre sq skutkiem core; bardziej 
mewiarygodnych syU/acji, w jakich si? 
rm pewno&p co jest rzaczywtooSci?, 8 co 
vjymysfem wyobraid* sq zaprezentowane 
Uardzo reakstyemiej 

Max idst postaci? kluezow?; ale me jedyijq, W 
niektarycb rozdzialach (bo tak podzjelona jest 
gj'a) w udziste przypedm nrn tajdbf kierowanie 

dzinfantami siostry Mexa - Sary! 
ktdra zwiedza cyrk, cyklopB 
Grimwella, b?dqcego botiaterem 
kapiiksdw z riziedrfstws bohaters 
(prdbuie on ufBnow&fc swojq res? 
przed rojem Insektdw), a takie 
azteckiego boga Olmece, walczqcego 
z bogiem dmierci QuelzalGOotfem, 
Kazda z tych pcstaci. pozornie 
mfifJjjoyGJi niczego wspdlnego i 
gfdwnym wqtktem* 
rozwiqzac koi ejny z fragments tej 
zawflej lamigldwki; Znowu wide6 tu 
wspommariq rn wyra?isto£t szkfcdw 
p syc hologtcznych “chit rec terow 
Sara, jak moznn tjczektwad po malej 

flziewc2ynce, jest oczarowana 
pobytem 11 cyrku i cieszy si? z kazdi 
wygranej, ze £ Olmec, jako bbstwo, 
odnosi si? do wleaniakdwz 
v^iezo^iti Grim wail zacbowpje he? 
sposbh typowy dla bobaterOw 
komiksdw. W kodcowym etapte gry 
pnstacie te If\m si? we wepblnym 
wysitku uratowania Msxs. Wbv&u 
pozorom wszystko ma 
swojii togik? i 
iwjetnte m? 
ski a da w 
oalDsc Ale 
to wyjBSnra 

sj? dopiero na kortcu 

Autorzy postanowili 
tez trochj ummaiafi 
cal? rozgrywk?. 
mlmimc do niei 
glnmenty togiczne i 
zrccznuSciawe. G tie te 
pierwsze calkiem mm 
spelniaiq swoia luokci?, cboc 
mm cbwifami troob? 

inp. pm« 
insekt6w), to els mar 

•ivatlnn ™i 
•sTfimtm isien^Kzit 

bi3tei^w 
•tfasfcanafrr tToliaas 
mnU 

*^iwiEte i^ir 
•msM leaflets 

Minusy: 

[iMSkoWanlifiJcji 
wHM Mmh 

pbzypad! 
cia do 
afocy 

po prostu 
pfssku lub 

to ntevvietkje 
jjsa^nb animaejr 

fdwek - 
to ten gatunek 

HTejesti to 
ci? "Gabriel 
id i nie 

to zagraj. Bo 

□cen a: 

3Q tekstdw. i 

Producent: 
DreamForge/ASC Games 

Dystrytmtor 
P-BO, Id Mb Ham, SVGA, karla ASC Games 

i mw. Wirr'96, DfrcciX 5.Q, CDx4 
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Oczywiscie 

ko zabieraf na 
tan 
flezona psychika], 

znaki na niebie i 
Ksecly tlf oe) im 

do ratowanra/poi 
w^fcku gibwn&go, 

(lgijrek,rJeiJen to 

Komfflclosi. sktato 

si? zjjrzedstawicieli 
paczjSvel Zjerrwio- 
cfrudlgo zas nalezq 

gtanowil 

GorgonitCw. 

\ ludzie stanowiq 

Small soldiers 
Plastikowe wojny 

niie tah dawno temu wspominelem, ze faced z 

Dreamworks nie cierpiq stereotypAw. Teze la 

zdaje sip polwierdzaC kolejny wydany przez nicfi 

produkt - "Small Soldie rs". Wspomniaoa gra 

moglaby z najwlgkszymi bdlami uchodziC za RTS-a 

w wersji dla mlodszych odbiorcdw. Zresztg, po 

streszczeolu fabuly sami zrozumiecie, co mam na 

mydll. 

"Anakha 

toz z nas w czasach btogiej 
niewinnosci, kiedy to jeszcze nie 
znalismy.komputerow, nie 
chodzilismy spac o trzeciej w nocy 
z przekrwionymi oczami po 
kolejnej rozgrywce w jakiejs tam 
grze na -necie, i kiedy sfowo 

“rachunek telefoniczny" nie budzilo w nas 
panicznego strachu, nie bawit si? w bitwy 
zolnierzykow? Kto nie walczyl z jakgs armiq 
blizej niezidentyfikowanych istot pozaziemskich, 
wymyslong przez naszych skosnookich braci z 
Tajwanu (z gory zakfadam, ze odbiorcami tego 
artykulu sq przedstawiciele plci brzydkiej, gdyz 
dziewczynka, ktora zamiast Barbie prowadzilaby 
do boju zast^py plastikowych figurek, bylaby 
sporq anomaliq przyrodniczq) 
zdarzajg si? wyjqtki [na przyl 
miatem cos kolo osmiu lat, 
projekcje takich filmdw jak 
czy Powrdt Jedj md moj 
fednj 

bscL JakMewszys] 

map 

go do 
Jiie IV Ij 

SCI z urearim'orks 

niepotrzebny dodatek do ich egzystencji i 
postanowili przejqc kontrol? nad Ziemiq, 
Gorgonici zas probujq ich powstrzymac. Widac 
tu przejaw humoru ze strony facetow z 
Dreamworks, gdyz zazwyczaj jest doktadnie 
odwrotnie. 

A jak to wyglqda w praktyce? Otoz najpierw 
wybieramy za ktorg ze stron konfliktu si? 
opowiemy. W zaleznosci od tego, kogo 
wybierzemy, oglqdamy odpowiednio zakorlczenie 
intro i rozpoczynamy zabaw?. Jako, ze kazdy 
szanuj?cy si? malec trzyma swe zabawki w 
skrzyni (gdyz dopiero pozniej poznaje magiczne 
sfowo burd... yy, to jest nieporzgdek), od niej 
wfasnie zaczniemy. Mianowicie w owej skrzyni 

|( znajdujg si? wszystkie dost?pne nam typy 
‘ idnostek, zas na niej widnieje liczba 

lerekteryzuj^ca ich stan liczbowy. W 
‘M*Waz1e rozgrywki mozemy powofac do 

bciu iG®ia|polDWf z nich. Pierwsze kilka misji 
w przyWlBbydwu ras koncentrujq si? na 
uwdJniH wzostaiych z rqk przeciwnikdvw 

, jm 
iu Swiata. Wrdcmy dq 

mmwrnm 
b?dzie miaf skgd ich brae), W czasie zabawy 
znajdujemy najrozniejsze power-upy, 
interesujqce nas szczegolni'e to powi?kszenie 
maksymalnej liczebnosci oddziafu lub dodanie 
jednej jednostki do skrzyni. Z innych mozna 

jeszcze wymienic przywracajgce w rdznym 
stopniu energi? oraz podnoszqce 

efektywnosc posiadanej na wyposazeniu 
broni. 

Jednostki w arsenale obydwu ras 
charakteryzujg nast?pujgce cechy; 

szybkosc, zasi?g widzenia oraz 
ataku, sifa uderzenia i punkty 
wytrzymalosci. Mamy wi?c do 
czynienia z jednostkami 
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RS: Na internetowej stronie Dreamworks 
dowiedzialem si?, ze gierka powstala na 
podstawie jakiegos filmu (o ktorym w Polsce ni 
slychu, ni dychu), niestety nie udato mi si? na 
jego temat zbyt duzo dowiedzied, z wyjqtkiem 
faktu, ze ktoremus z bohaterow gtosu uzycza 
Tommy Lee Jones. Domyslam si?, ze rzecz 
wygl?dem przypomina "Toy Story". Bye moze 
jednak dla kogos, kto ow rzecz obejrzat, b?dzie 
to stanowic dodatkowy bodziec do zakupu. 

Producsnt: 
OicaiiiW&rfa Jnt. 

Wymaganla: 
P-IOO. lfi Mb Ram, SVGA, teula 
mr, Ct>i£4. Win'S 5. DirectX 

Internet; fi II w w.cf rcaniwurlf stjsmas corn/ 

szachownicy odwazniki, aby otworzyc przejscie, 
zdobyc kluez do zamkni?tych drzwi, czy tez 
powkladac klocki o odpowiednim ksztalcie w 
dane miejsca. Kazda postac ma tez jedn? 
"kieszen", do ktorej moze wtozyc np. tarez?, 
ktdra zwi?kszy jej odpornosc na ataki, buty, 
ktore zwi?ksza jej pr?dkosc, lornetk?, dzi?ki 
ktorej b?dzie dalej widziata czy tez element 
potrzebny do rozwigzania jakiejs zagadki. 

Czas na par? gorzkich slow. W niektorych 
miejscach nasz osmio, czy dziewi?cioletni 
odbiorca tej gry moze nabawic si? silnej 
nerwicy, kiedy to na koncu planszy wytnq mu 
caiy oddzial w pien i b?dzie musial od nowa 
przeprowadzac pojedynezo swych wojakow 
przez wszystkie pola minowe, wahadla, 

zwiadowczymi, z broni? o minimalnej sile razenia 
i slab? wytrzymalosci?, ale za to poruszajqce si? 
dose szybko i posiadajqce duzy zasi?g widzenia i 
razenia. Srednie, o mniej wi?cej 
zrownowazonych wspolczynnikach, oraz ci?zkie, 
ktore poruszaj? si? wolno, oraz wjM-j Ago? 
walic tylko w teren znajdumg/ si? w ijtewielkiej 
odleglosci. Ale za tojaHyPI.W8l?, to kl?kajcie 
narody. Roznice | :-omj Cyiiit ednaBCtefTij u 
kazdej z ras s? rocjQ kosmetyezne i ogromezaj? 
si? do wyglqdu postal tak u Komondosdw 
mamy zotnierzy. ponurych introwertykdw, i 

kwadratowymi szcz?kami, ostrzyzonych na 
zapalk? i potwierdzajqcych rozkazy krdtkimi 
szczekni?ciami, zas Gorgonici to zbiaranina 
mutantow oraz trollo- i ogro-podobnych 
osobnikow o radosnie ekstraweitjjgznym 
usposobieniu Nalezy tez zauwazyfr ze u 
Komandosow wystppujb przewega bronS 
miotaj?cej, zas G organic! pdsbwlii raezej na 
broil bial? (o ile drawmap? pat? !ub kflmienn? 
maezug? mozna do takowych zaliezyd). 

blizmego - pily tarezowe wynurzajgee si? z 
podloza. miotaeze ptomiens przypalajqce 
po£ladki, uderza]?ce perfidnle z boku r?kawice 
boberskie na spr?zynce, czy tez pola minowe. 
Odst?pstwami od monotomi w eliminowaniu 

ptomienie i inne wymienione wyzej atrakcje, 
Okreslany przez Dreamworks jako "kid-friendly" 
(przyjazny dla szczawikow] interfejs tez deezko 
kuleje, zwlaszcza denerwuj?ce jest wyjmowanie 
po jednej jednostce ze skrzyni. Intryguj?cy jest 
tez widok pewnego facets w zottym 
kombinezonie z mask? gazow? na g?bie, 
rozjechanego na pol na torach w sklepie z 
zabawkami, gdyz nawet jezeli jest to staly 
rezydent tego miejsca (tzn. jest zabawk?), to 
wyglqda nadzwyczaj realistyeznie. 

Szczerze mowi?c, nie przemawia do mnie ta 
gierka. Teoretycznie wykonanie jest dobre, mam 
jednakze silne wqtpliwosci, czy dobrze by si? 
przy niej bawil maty brzdqc. Moze po prostu 
lepiej b?dzie kupic mu paru plastykowych 
bohaterow, ktorymi b?dzie si? bawil z 
rowiesnikiem, bye moze na swiezym powietrzu, 
zamiast juz w tak mlodym wieku spalad mu gatki 
oczne? 

MiJtety w warunkidh bojowy^i nie wygl?da to 
juz tak pi?knie. Po prostu uzywamy 
najsiiniejszycfi i nsjhsrdziej daiqcych po tylku 
jednostg|^|||my we wszystko, co si? ru&28, 
zas jedno^KVzwiadowcze praktyeznie pie maj? 
zadnego zastosowania. Co tu duip mtiwfo jest 
to gierka edresowana to osmiolatkdw i 
starszyeh tale nie za bardzo), wi?c 
zaawansowanej taktyki tu nie uSwiadczysz. 

Scenerie s? przedstawione z gory i 
dostosowane 6k a I? do wielkosci nasiych ^ 
bohaterow. Buszuiemy najpierw poltomu 
Keviiia. pptem po roznych domacli. sklfigach i 
rnagazynoch* Jako, ze nasi zolnierze do 
gigantdw nie nalezcj, przeszkody zostaty 
dostosowane do ich potrzeb. I takr zabdjezy 
moze okazad si? midd sctekaj?cy trozbitycb 
stjfgpjy na pdlkach sklepu. kolejka jozdz?ca po 
norach w sklepie i zabawksmi, wahedfo zegara 
lez^ego nad pr^eJSciem^ czy tez, z bardzisj 
*»:dnwencjonalnych (?!) grodkow krzywdzenia 

przeciwnika s? niekcdrjj atrakcje wyst?puj?ce 
rdznych etepeeb - i talc czasami trzeba w 
jednym miejscu p^'czytad szyfr do otwarcia 
sejfu zoajduj?cego si? na koncu etapu. 
poustawjad w odpowiedmch miejscach na 

na 



Recenzje 70 

The House of 
Virtual Zombie 

Istny hoppor, strsszne, okpopne, nie do 
pomydlenio, jak cod takiego mogto slg wydarzyl!. 
Przeciez zaslosowans brodki bezpleczeAstwa 
zapewniafy stapraceatowq ochrong i gwarancjg, 
ze nic takiego nie hgdzie miato ozans wydostaC 
aig na zewnqirz. Problem musi byd zatotwiony 
azybko, bezszelestnie i przode wszystkim Zadoa 
inlormacja nie moze przedostat slg do tych 
dzienoikaraklch aznmowin. Wykonac w Irybie 
natychmiaetowym... 

Jaspin 

apewne niejeden juz raz padly 
powyzsze stowa - niekoniecznie 
litera w liter? takie same - w 
gabinetach roznych grubych ryb, 
szefow Niebywale Tajnych 
Organizacji (w skrbcie NTO), ay 

tez dyrektorow straszliwie ukrywanych 
laboratoriow. Nawet jedli ma fantazja przed 
momentem nakazujqc naprsad mi owe slowa, 
niece si? zagalopowala, nie zaprzeezyeie. iz 
wielokrotnie tego type kwestie mielidmy okezj? 
usfyszec w przerdzrych horroi’ach, Go wi?cej, J 
na podstawie tredoi mozne by 
film moglby zahaaad o wiecznie ajctudtay 
dotyczgcy szeroko rozumianych opbz r&Lrcip 

House of the Dead - 

nejnowszy produkt 
SegL podjijl to 
wyzwanie i 
ptistanowftl j| 
uszczknqd nieca z 
bogactwa | 
wspomniBMM 
biofog]G^negt! 
tematu. FabLdagry 
icst nGipros'tsza fafcj 
triozna sd5H 

W si 

i spdlk?, Gtw 
ipietelfit i leer, 

U ratowad na poc^tek 
butlyiitech 

;bw. Wszystka iasne^roste 
ipliko^ane. w kodeti po co si? zsnur^d 

'znam, livue) rnetei 
tee mu rozsqtJkowi rei 

jbwiem. ze mile, ale 
rvdrcy giery prze$pj 
iwszych wprovS 

fem whrew 
:a - zaskoezona, 

chezasach, 

W wymydlahiu ' 
tfd gryT a intro 

phypomina 
pelnometramwy 
film - House of EheJ 
Dead stanowi 
nlespodzianka i 
Pr-A 
prDStychJBiflBll 
si? i tej kon 
Postawil na; 
pros 
tylko je£!i chatte ,o 
fabul?, o oym 
lam nteco szerzej. 

l^jmnpuKOwane. w Kuncipo cgst? zanurzac 
f|8sze pApiejrj(3: Jme .pchot? 
Dzwmi?i:f febuf?f niech sobie odpali )oki£ 
ludowany RPG typu Dagerfall, na ktdrego 
iczenie trzeba co najmniei trzech 
isktch" zyd. House of the Dead zostal 

:onany w konweneji umifowanej przez wielu 
lerstrzefanki Virtual Cap. 3 prosta fabula 

House's wynika raezej nie i wypompowanis _ 
makowek scenarzystdw, Jeez z gatunku, jaki gra 
reprezentuje __ 

_nie umarfyeh 
w tymld^ll. 

Wiadomo. 
m SjM^zym 
muz szybkiimtempsm 

House of the Dead nie josi 

m\mt uzbrojenr* i siekieran 
sfeznymi pilomi. w spodenkach i bez, 

tko iyweem wzi?ta i hormrS 
ly.wid^c przed sot) 

dedajqcycb si? srtidettiw om eelownik 
Iwego pistoleciku wzdiuz narzuconego fcoru 

drdwki. przesuwamy si? do praidu, uslluigc 
zeiyd, Nie jest to lative do wykanania. 

nvyliamima si? wroieole, izmiftanci ffe^j 
podabniajq si? do populecji skoSnoakio 
pad oezy nookolo glowy. aby mdoi 
szystki'e zqdne krvzl i mdtgu (zombie zyw« 

tnd^emf]akby ktoS nie wiedzial] p&stacie 
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losiedzenie" 
Blikbw oraz 

LJCM 
w^ 

zwi?kszajqc proporcjonalnie obj?tosci giery. 
Jednak tego typu skomplikowany patch nie 
ma szans na powstanie (;-]). Przydaloby si? 
rowniez dluzsze i nieco efektywniejsze 

wyskakuj^ce m rogu, 
Urozmareonyeh kryjdwek 
efementem podnaszqcym zflUps p 
adrenal lay we krwi oraz potu na czol 
koniecznosd nieii^tannego zeladowywa 
maguynku czyii wykonywante klasyczh; 
.reload", ktbry wydaje si? wydluzet w 
nieskoficzdnoit Wiadoim ze w tego tyi 
momen tBch jested my bezbronni niczym 
njemowl? w kolysce. a w House of the Qi 
50h az nadtp Imomentbw rue niemowlakpi 
takicji moimcdw,.. o jakich mySlicie). 
NaM^yfl&fefldnDiSct dostarczajn boss 
czyN siiowo i m; 
zmi&i%*ei?-no 'koto lewd ego z etapow. 
bohStv6vrie.felifatiife 
(fttanarila; a we|k? z nimf 
m?Dzenscwa) mzm pnyrbwnM 
m szwanku oalego etapu, fstodd pr 
.wygosaMe* so w tylfco jeden maty, sis 
punkcjki cbfi-'w rcdzaju wiesrie} pi?tki Acfi 

nie zawaze ummszbzop jest m .vido 
u JeSli do tego typu amgfccji cfoloz? 
■ywne wzrastanie tmdnofoi gry w 

ii a si? do przodu, 

omm| jJOwisina powstad IviZjfi 
giery-mesak?'1/, kt6m swego z^dnegn roir 
pWawnika. tlarnsi niczym f&obWrdwka, 
’czym wypluwa i wrelkim hukiem, Jefili wi?c 
lubicie Smerfne Przeboie. na pdlkaeh waszy) 
szafek stojq figurki wszystklch bohaterflw i 
Misra Uszotke i Muminkdw. a na widok 
zechqBu slopes z waszycb gardzieJi wyrywa 
si? sfodkJe „ojej.." nie sf?gsjcie po 
House of the Dead, B?dzie dla was 
stanowezo za trudna. 

W zwiqzku z takim 
natfokiem niezywycb 
atrakcjj, twOrcy gry 
zastosoweli 
pewien sprytny 

» m m 
<*> t h 
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muz" jest 3rednia, a 3wiezo t 
szcz?Sliwego wtaSciciola 3Dfx mcS 
niemafq depresj?. Patrzgc na Hi 
z akceleracj?, zaeznie si? zastantf 
wydaf tyle forsy... Maze nieco ubarwian 
zale, ale niepomiernie denerwuje si? m 
giery, w ktorej 3Dfx wykorzystywahy jest 
jedynie do rozmywania 

Zatrzasn?,juz na razie (do nast?pnej recemjiTtl 
ksi?g? skarg i wnioskdw a skupi? si? na 
pochwalach. Na pierwszy ogien mitego tematu 
warto wspomniec o klimacie gry, czylt 
nadciqgajgcej zewszqd grozie. Mimo ze grafika 
nieco kuleje, udalo si? tworcom uchwyctd t? 
nnitq, kameralnq, horrorystyeznq atmosfer? (hie 
ma to jak spotkania w wqskim tunelu z 
rozkladajqcym si?, chodzqcym ciafem). Mozeto 
sprawks wspomnianej, wysokiej trudnosci, 
ktto wywotuje dose dlugotrwaly dreszczyk na 
pladfach? Roznorodnosc nacierajqcych bestn 

fe godna jest pochwal oraz fanfar; kezdy 
etap kryje w sobie nie poznane jeszcze 

jatury, czyhajgce na pojawienie si? naszej 
postaci, by wyskoczyc zza winkla z gtosnym 
^Graaaaalir, przyprawiajqcym o zawal serce# 
udar mozgu \ pot?zne wzdrygni?cie. 

Cech? gry, ktora najbardziej przypadla mi do 
gustu, jest wspomniana juz grywalnodc. House 
of Dead doskonaie oatfaje si? na wyladowanie 
swoich smutkdw, menawiSci i egresji i nieeft mi 
tutaj nikt nie wpiere, ze to wladniegry tego 

pokroju w^walujti w/w 
reakeje. Je^li 

.^uczybiel ^/la^nie 

PUpGuft dwie soly 
- Es gra pozwoli Ci na 
oczyszczenie umysfu z | 
wszelkich morderezyeflfa 
uczuc i wybije Ci zamiar 
Lid an la si? do szkoty z;l 

! w miejsca 
podr?cznikdw w teezoe, 

chwyt: 
cala rozgrywka 

podzielona jest na ttyiko] 
cztei'y etapy, ktdre z koiei mozna by 
zeliezyd nie do dlugich, a wr?cz 
krtitkich twordw. Osobibcie wolalabym 

"Iktwiejszq gr?, za to znaeznie 
wydluzonq, z wi?ksz? Iiczba 
poziomdw, Radocha wynikla i 
tysi?cznego powtarzenia tego 
samego fragmentu gry, jest raezej 
znikame, mqdrym posuni?ciem ze 

_strony twdrcdw byloby obnfzenie 
nieco poziomu trudnobci zabawy, 

Jesli zapalalificie dzi 
niekontrolowarr^ 
nami?tno5ci? do Vir 
Cop 1 oraz 2. 
niezwlocznie mueicb 
House of the Dead 
dot^ezye do swej 

Pepowtarzalnej domowej kofekcjl zabijane 
z pewnosciq warte uwagj, pod warunkieij 
milujecie tego typu gry i nie znaz? was gi; 

oraz nmzyczne tiiedoci4gni®cia. le Zf^szt^ 
prawo? po'.vmdziawszy, wxestBwiemu i 
otrrownnq grywalnojd^ oraz ^limatem pt 
si? niewanym wifikszeqb zaprzntama qlov 

PfUBy: 

JamiiTSl1fuwyKliil 
ifAlfllcowartla wsrlfd 
iiHntiE 

Minusyr 

gM or» myka 
wvnUipiQiniMl 

, vwch krv;r w o 
Ekologiq 

Praducent; 
Sci>a EnlerlalnmQiiE Dcena: 

Wymagania: 
Win 9&. pi33, 'CDx2,16ME 
Ram. SVGA 

Dystrybutor 
^itrboil 
tel.(022) 6639390 

Internet; ntty.V/Mfw. siHJit’ e umpcj. coir 
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Apacze atakujq... 

Smiolowiec Apache lo prawdziwy weteran 
komputerowych symulacji. Nie jeslem w slanie 
wymienic wszystkich, jakie zosiaty stworzone... i 
zresztii nie a lo cbodzi. Wazna jest w lej chwili la 
jedna - najnowsza i jak na razie chyfta najlepsza. 
Team Apache - dzieto zeanego fanatykom 
symulacji teamu Simis. 

Yasiu ~ 

ierwsze uruchomienie nie wiqze si? 
w wypadku Team Apache z 
szokiem, czy jakimis bardzo 
pozytywnymi doznaniami. Ot, 
porzqdnie wykonane, dynamiczne 
intro, a potem nie najpi?kniejsze 

glowne menu, zawierajqce kilka klasycznych dla 

U dotu: 
Misja wykonana! Mozna 
wracac do Hazy. 

potrzebne: 
startu, Iqdowania, nawigacji, uzywania broni 
kierowanej i niekierowanej, a takze dziafania w 

grupie. Szczegdlnie to 
ostatnie jest istotne w 
wypadku Team Apache, 
bo we wszystkich 
misjach, jakie przyjdzie 
nam wykonad, b?dq 
nam towarzyszyc inne 
maszyny [maksymalnie 
mozemy latac w 
zespole szesciu 
smigtowcow, a to juz 
sita przed ktorq 
wrogowie powinni czuc 
respekt). Musimy wi?c 
nauczyc si? 
wspotpracowac z nimi i 
wydawac im rozkazy, 
opisane w podr?czniku 
do gry, A przy okazji 
podr?cznika musz? 
powiedziec, ze nie ma 
tu lania wody i 
opisywania zb?dnych 
szczegdfow. Same 

istotne informacje i to jeszcze napisane po 
polsku, j?zykiem zrozumialym praktycznie dla 
kazdego. 

W instrukcji znajdziemy tez dokladny opis 
edytora misji. Ale edytor poznej, a teraz dalej... 
Po przejsciu calego, dose ci?zkiego (bo si? 

symulatorow opeji. Tq, ktorq powinnismy 
wybrac na poczqtku, jest oczywiscie trening. 
Wprawdzie sama obsluga maszyny nie jest 
przesadnie trudna ale po rozpocz?ciu dzialan 
kampanijnych graez jest od razu rzucany na 
gl?bokq wod?, wi?c naprawd? przyda si? 
potrenowac. Dzi?ki naszemu instruktorowi 
nauezymy si? krok po kroku (z angielskim 
mowionym komentarzem na okras?) 
wszystkiego, co b?dzie nam w przyszfosci 

nudzi) 
treningu mozemy w koncu przystqpic do misji 
bojowych. Na poczqtek, zanim wzniesiemy si? na 
kolumbijskie niebo, proponuj? wykonanie kilku 
gotowych, pojedynezyeh misji. I tu graezu masz 
do wyboru tryb Instant Flight, w ktorym od 
razu po wyborze teatru dzialan (do wyboru 
Kolumbia albo botwa) przenosisz si? do kokpitu 
smiglowca i samotnie walczysz przeciwko 
nieustannie nadciqgajqcym silom wroga. Gdy juz 
polegniesz, zobaezysz tylko ile czego zniszczytes 
i mozesz zaczqc od nowa. W sumie mozna si? 
dobrze pobawic, ale brakuje tu rzeezy juz raezej 
normalnej w symulatorach, czyli ustalania 
parametrow rozgrywki, takich jak pogoda, 
przeciwnicy itp. Gdyby jeszcze misje byly 
generowane losowo, nie bylo by tak zle, ale 
niestety kazda rozgrywka w trybie Instant 
Flight jest powtarzana w kotko, co szybko si? 
nudzi, 

Znacznie ciekawiej przedstawia si? druga 
mozliwosd rozgrywania pojedynezyeh misji, czyli 
opeja «Combat Scenario^, po wyborze ktdrej 
mozemy w koncu ustalic sobie parametry misji. 
Po pierwsze wybieramy typ misji (do wyboru 
osiem pozycji) nast?pnie pogod?, teatr dzislart, 
rozmiar naszej grupy, poziom trudnoici na 
koniec pozostaje juz tylko wci^ni?cie przycisku 
«0K» i rozpocz?cie gry. Przy okazji opeji 
«Combat Mission» warto ponownie wspomniefi 
o edytorze misji dofqczonym do gry. To wfa^me 
za jego pomocq mozemy tworzyd wi0sne( 
absolutnie dowolne, misje. Na wybrenej mapie 
rozmieszczamy wybrane jednostiu i ustalflmy 
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punkty nawigacyjne, tzw. AGP. Przy ustalaniu 
owych punktow decydujemy rowniez, jak wysoko 
i jak szybko majq leciec nasze smigfowce, w 
jakiej formacji i co robic w razie napotkania 
zagnozenia. Jest to o tyle istotne, ze od 
odpowiedniego ustalenia trasy lotu zalezy 
bezpieczeristwo naszych pilotow i ich maszyn. 
Dlatego nalezy zwrocic uwag?, zeby trasa 
[doJIotu nie przebiegata zbyt blisko miejsc 
starcjednostek wroga i naszych, a takze aby 
dolot do miejsca akcji odbywat si? na jak 
najmniejszej wysokosci. Zresztq... Co tu duzo 
gadac - z wszystkim mozna sobie 
poeksperymentowad i po pewnym czasie nasze 
misje stanq si? naprawd? dobre. 

Ale i tak najwazniejsze w chyba kazdej grze tego 
typu jest to, czy autorzy dobrze zreoliimvali 
kampani?. I trzeba powiedziec, ze Team Apoche 
pod tym wzgl?dem nie zawodzi aczekiwaA. 
Mamy dwie, niestety prawie liniowe, kampanie 
(w Kolumbii i na totwie) i dose rozbudowane 
zarzqdzanie naszq jednostkq. Widac to juz m 
poczqtku kampanii, gdy sposrod kilkudzie3i?cio: 
pilotow i strzelcow musimy wybrac istbgK nie 
jest to sprawa latwa, bowiem w Team Apache 
polozono szczegolny nacisk na psychik? napSffll 
ludzi i ich wspotprac? mi?dzy sobq. Dlatjpgo 
odpowiednie dobranie par to polowa sukeesu., 
Potem, juz w trakeie trwania kampanii}. trzeba 
zwracac uwag? na to, zeby nie przem?czad 
zatog, trzeba si? interesowad ich problemami, w 
razie problemow porozmawiad albo ochrzanic 
itp. Szef ekipy tworzqcej t? gr? sam byl dose 
dtugo pilotem dlatego mozna wierzyc mu na 
stowo, ze zachowanie si? pilotow i ich reakcje sq 
jak najbardziej naturalne. Czasami jednak moze E 
bye dose trudno dogodzid wszystkim neszym 
ludziom i dlatego zarzqdzanie zatogami moifia 
powierzyc komputerowi, zrylaj to za nas 
cslkiem niezle. Tyle tytko,zelmi na tym 
zahawa, Komputerowyjio^a rdwrif® powierzy^ 
kierowanie okjpg namnrvg' task'd jmuj 
naprawami * tutajjjawienvtez 
uwag? na to, qiy teclfflcy $$ wy pocket a takze! 
ktdre uszkotffema i w ktdrej maszynie nalezy 
naprawff. A jeSII jui mtiwi? o usikodieniaeh to 
warto wspgmriied, ze w Team Apache zostaly 
one doagwieepie ttsymuiowane; Lekkie defekty: 
mogq i czasem zamiedid st? w wi?ksze, a 

zfWodczuwamy na wlesnej sktirze 

Ale o lataniu jeszcze wsgqron?, a tjpezesem 
zajm? si? dalej kampanii}; Oiteje sip on aw czasie 
rmzywistym, wi?c mamy fprawie mm} 
cz3s. ieby spokojnte zajqPsi? .vszystknvil 
sprawami, a gdy od dowdtfzfoys pfWj(te 
informaeja, ze mamy kolejnqmisj? do 
wyko.nanis, mozemy zajqd si? 
najwazniejsze. Po otrzymanlu takJt 
przechodzimy do bareku doj 

dowiadujemy Si? wszyS.bkiL 
cefacii zagmemBch 
tlu par SmtploWrAy ui 

pary) om ktorz; 
iapowjerzyJisi 
n&wniez ustaii 
maszyny - czy 

Variant HI 

Jzbr 

[ej 
Fafey decyzja 

iaksymalnia trzy 
falecq (no chyba, 

majq zabrod 
owane 

czy tei kombmauje 

kierowanych i niekierowanych. Po ustaleniu 
wszystkiego pozostaje juz tylko wystartowad... I 
wtedy dopiero zaezyna si? zabawa. 

Tymczesem pore ■ w kortcu! ■ zaczqd 
\ la tad i co za tym irizie, wspomnled o 
. grafice i udMi?kowiemu symulacji. A 

poziom tychze jest naprawd? wysoki. Po 
pierwsze grafika rzucajqce na kolsno. 
Duza llo^d szczegdldw, zardwno maszyn 
jdk i ladtiie pokazanego terenu, a do 
tego \'6wego rodzaju Nfajerwerki\ 
Pierwszy z nich wide 6 zqcbz po 
rozpoczcciu misji - po uruchomieniu 

U dolu: 
Tym razem naziemni kowtioje 
zobrany P-Lol wygrallz 
latalacym Indianlnem 

si? wpdl, a my b?dziemy slyszec z gfosnikow 
paniezne okrzyki pechowej zalogi oraz ich 
kolegdw pozostajqcych jeszcze w powietrzu... A 
to nie wszystko - przyglqdnijcie si? na przyklad 
kabinie maszyny z zewnqtrz - zobaezyeie jak 
zaloga rusza glowami, jak dziatko obraca si? 
wraz z ruchem giowy pilota - po prostu czad 
jakich male! 

Genialne wrazenie zrobit na mnie lot w nocy, a 
szczegolnie uzywanie noktowizora. Wszystko 
jest pi?knie dopoki cos nie zaezyna wybuchad - 
wtedy ekran nagle robi si? biaty i zanim systemy 
skompensujq nadmiar swiatta mija kilka sekund, 
a my jestedmy wtedy praktyeznie slepi - 

Ale zanim jednak wystartujemy, chciatbym 
wyjasnic jednq spraw?. Chodzi mi mianowicie o 
prawie liniowe kampanie. Otoz skladajq si? one z 
misji ustalonych z gory ale czasem zdarzajq si? 
sytuacje, gdy komputer sam generuje 
dodatkowe misje, zeby graez nie poczul braku 
ciqglosci. Przyklad: mialem do przejscia bardzo 
ci?zkq misj?, ktorq wykonalem ale w jej trakeie 
stracilem trzy maszyny wraz z zafogami. Po 
kilku godzinach dostatem rozkaz eskortowania w 
poblize miejsca wypadku smigtowedw 
ti'a rispprtowychy ktdre miaty zabrad oca late 
zalogt. W ten sposdb stradtem «tylko» 
smiglowce It musialem potem na nie dlugo 
czekad). Pym razem: nie udato mi si? 
zlikwidpwad w dzieri pddziafu przeciwnika, co 
spowodowalo 
noeny a tak, 
ktd^id^m 
trudem 

T?czem 
loci i brak 
zech 

maszyn] udalo 
mi sf? ‘ 
odeprzec. 
Dose ciekawq 
sprawq jest 
to, ze poziom 
trudnosci misji 
wcale nie jest 
liniowy. Znaczy 
to, ze po 
jakiejd bardzo 
trudnej misji 
mozemy dostac do wykonania zadanie, 
ktore praktyeznie nie wymaga zadnego 
msitku. Mo, moze troch? przesadzilem - 
sitak pro stye h misji w Team Apache 
m m. ale to dobrze - przynajmniej 
mozna illuzej si? pobawid. 

silnika wirnik zaezyna obracac si? coraz szybeiej, 
powoli przestajemy rozrozniac poszczegolne 
smigla, az wszystko zlewa si? w jeden ksztalt. 
_ Oczywiscie 

cien 
smiglowca 
jest liezony w 
czasie 
rzeczywistym 
i dokiadnie 
odzwierciedla 
rzeczywistosc. 
Kolejnq 
rzeczq, ktorq 
zauwazyeie sq 
tumany kurzu 
unoszone 

przez podmuch... Oj wymieniac mozna by dtugo - 
dose wspomniec jednym [no, moze niezbyt 
dokiadnie si? wyrazitem] stowem, ze grafika 

jest: fenomenalna. Pi?kne 
wybuchy, smugi za 
pociskami, grafika kokpitu - 
wszystko to jest 
rewelacyjne... oczywiscie z 
uzyeiem dopalaczy, ktorych 
Team Apache obstuguje 
naprawd? duzo, Dose 
ciekawq rzeczq dotyczqcq 
grafiki sq wypadki naszych 
smigtowedw - otoz nie 
wyglqdajq one zawsze tak 
samo. Czasem maszyna 
stanie w ptomieniach i na 
ziemi? spadnie juz tylko 
poczernialy wrak... Innym 
razem smiglowiec ztamie 

pj- 
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przeciwko sobie. czy to indywiduainie czy w 
zesputach, Tittaj zabawa maze rozgrywati se? 
wedte.kflku sc'enartey * . 

nauczyc, bo bez tego nigdy dobrze nie 
wykorzystairy calej naszej pot?gi. A przy okazji 
wychodzi ttjpj osobowosc pilotdw - niektorzy 
magqzrobjico6 samowolnie, snm nie 

strzelajq, gdzie sq jakies smigfowce itp. 
Udzwi?kowienie jest wspaniale. poczynajqc od 

doSfi bogatycb 

obrana hazy. obrona 
kcnwojifczytez klasyczny 

deathmatch. Zabawa jest pnednia i zadna gra 
i komputorem nie dsje tylu amocp i radosci komunikatow 

radiuwych* a Wm$t fla 
oatoralnycb odgfdsaGb- To 
trzeba po prostu uslyszad- 

odgtos dzialka czy szybkie j 
rozkazy wydawq'ne naszym 
podwladfiyfijr Divylqtew) wlwim 
w sterna chytw niczego immL., 2b 
troch? mdglhym przyczepfd si? dn grafiki * 
ale tylko dlatago, it wymaga tego otarq/ek 1 
nie bytyby to konkrstno ferzuty* a jedynie mojt? 
osobJste odczucja, l^la przyW&d tylko jeden rottzj 
drzew, brek nrozmaSim torenu tmitejszych orf 
nifiaiii sporydi wzgfrPTttp. Ajiivy^nS, 

zeszkadza to w dobre) iab;ayvus, gB 
odrwszczam 

Wynilary; 
dlugoU catfcawlta z wlmiklem: 
Srednlea wlrnlka gfdwnego: 
irednfca smigla ogonowego: 
wysoko£6 bez wirnika: 
wysoko£6 cafkowita; 

Ach wtasnie - zabawa., Cdz eutoity Tefliff 
Apache postarali si?, ieby gra mopSyc 
interesujqca dla teJego ■ starego wyiadacza i 
zoltodzioba. Uzywajqc specjafnych opcji mozemy 
ustalic sobie poziom trudnosci na takim poziomie, 
jaki nam odpowiada i nie dotyczy to bynajmniej 
doswiadczenia przeciwnika, a naczej realizmu 
naszej broni, modelu lotu itp. Wspomn? jeszcze o 
jednej rzeczy na koniec Wczesniej napisalem cos 
o rozkazach wydawanych naszym podwladnym i 
nie rozwinqtem tego tematu - a tymczasem jest 
to jeden z najwazniejszych elementow Team 
Apache! Otoz zawsze - do kazdego zadania! - 
lecimy z partnerami i czy lecimy w dwie, cztery 
czy szesc maszyn, wszyscy podlegajq naszym 
rozkazom. Mozemy je wydawac wybierajqc 

wfasna: 
bojowa: 
maksymalna masa startowa 

prgdkosc maksymalna: 365 km/h 
prgdkosc przelotowa: 296 km/h 
maksymalna prgdkosc wznoszenia: / 762 m/m 
putaptaktyczny: 6400 m 
maksymalne przeciqzenia: +3.5 do -0.5 
zasigg: 482km 

Napgd: dwa silniki turbinowe General Electric T7O0-GE-7Q1 
maksymalna moc stata: 1126 kW 
mac maksymalna: 1265 kW 
moc krylyczna; 1285 fcW 

Uzbrojenie: 
cilery gntazda tizbFOjenla, kazde zdotne do zalnsl&lbwanfo czterech rakiet AGM-1,14. 
HelJRre ATGM ItifiTJednei gondotj IVI261 na 19 poctsftAw rakielowych Hydra, dwa 
dodatkowe gniazda uzbrojenia, kazde z mozliwosciq podwieszenia jednej rakfety 
powietrze-poBfflfee FIM-92 Stingcr. 

wykonujq tozkozdw albo robiq to m 
Qt, normal™ ludzie, ktiSfzynie zows! 
pcboti? zgin %t w dobrej^pFmfi>'|ak 
niewqtpliwie jest zniszeienj£ k&rteti 
narkotykowych w Kalumbii?* ** 

mt to giefka naprawd? godna pdecenia 
p graczom lubiqcym dmigfowce. Jest 
ha, dyoarnicma I bardzo gryvmlna. da 
bkam na dcd&tkowe kampanie. bo moi 
eym si? iHidzid po rozegremu tych 
hnateizkiizgrq... I 

Me koniec zostevziiem jeszcze jednq rzecz bez 
ktdrej wspSIczesny symuletor nie ma praktyczniB 
szansy zsVstnied ■ mianowicte tryb multiplayer. 
Ted t Team Apache umozliwia rozgrywke w dwpQh 
odmianach. Pierwszs - kooperatywna, pqzwbIb 
maksymaTnie .szekiu graczom'tmusi by£ ilo^6 
parzysta) wykonywac misjo bojowe wzespole. 

DWzaUilnlona psychika 

ACP NUMBER 
ARRIVE %v l. 
ALTITUDE . 
SPEEO '4. 
TORMATION " i 
po^itioa: v,, 
ACTION j’- 

ilwpiulsliiiw 
wypadku braki Java 

RtSPONSh TO THREAT 
am* i ,h»h 

DELETE CURRENT ACP 

o(Mv£*i)0" 
Producent: 
Simis/Mindscape 

‘ Wymagania: 
4P-133.16 Mb Ram, SVGA 2 
Mb, karta muzyezna, Win'95 

' Internet: http://www team 

Dystrybutor: 
Optimus Muliimeriu 
tei. {oie> 

-apache com 

mozemy polegac jedynie na przyrzqdach i na 
wfasnym stuchu. A ten ostatni moze si? przydac - 
przy dobrym, stereofonicznym sprz?cie jestesmy 
w stanie wylapac z ktorej strony do nas 

odpowiedni kanal radiowy i w zaleznosci od 
wyboru slyszq nas: wszyscy, nasz skrzydlowy, 
druga druzyna i trzecia druzyna. Wydawanie 
rozkazow to niestety rzecz, ktorej trzeba si? 

wspaniala; szkoda tylko, ze nie mozna w ten 
sposob rozegrac kampanii, bo moglo by bye 
naprawd? wesolo. Drug! tryb - head to head - 
pozwala maksymalnie osmiu graezom na granie 
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t Castrol Honda SuperBike 
Grand Prix na dw6ch kotkach J 

Pnzy pobieznym przejrzeniu tytutow Mpych 
na rynku wydawac by sip moglo, ze iani 
wspolczesnych odpowierinihow rgczych koni nie 
mugg narzekac. Nihy fakt, ze gier podejmujgcych 
temat wyscigow molocyklawych nie braknje, ale 
nie jest az tak dnbrze - znaknmila wigksznsc z 
nicb tn mniej lub bardziej udane zrgcznnsciewki, 
majgce z rzeczywistymi odpzuciami niewiele 
wspdlnego. Czegus realnegn i ze swiecg nie szto 
znalezc. Przynajmniej az dn czasu CHSB, 
knncentrujacym sip na cyrku znanym jakn 
SuperBike. 

McDrive 

uperBike to wyscigi najsilniejszej 
klasy jednosladow, biorqcych udzial 
w normalnych mistrzostwach. Jakby 
w koncu nie byto, ich pojemnosc jest 
o polows wisksza od 
najpopularniejszych 500, a co to 
znaczy, pisac chyba nie trzeba: do 

Motor: Honda 
Model: RC45 
Masa sucha: 162 kilogramy 
Rozstaw kol: 1415mm 
Pojemnosc baku: 22 litry 
Typ silnika: chlodzony cieczq, czterocylindrowy 

widlasty czterosuw 
Pojemnosc: 749.2 centymetrow szesciennych 
Moc: 160KM przy 14,000 obrotdw 
Skrzynia biegow: szesc przelozen z mozliwosci^ 

indywidualnego ich ustawienia 
Opony; Michelin, przednie 120/60 x 17, 

tylne 180/67 x 17 
Hamulce: Brembo, przednie tarezowe 

2 x 320mm, tylne 1 x 190 mm 
Maxymalna szybkosc: 187 mph (okolo 300km/h] 
Przyspieszenie: 0-60mph w 3,1 sekundy 

O-IOOmph w 4.9 sekundy 
Hamowanie: 60-0 w 1,9 sekundy 

100-0 w 3,3 sekundy 

setki w trtzy,.sekundy... to mdwi sam'ifza siebie. 
Siqsc za kierownic^ czego's^tMiego... ech. Dla 
wiskszosci niespelnione marzenie, ale nie do 
korica. CHSB jest bowiem wystarczajqco 
realistyczny, by poczub dreszczyk emocji 
towarzyszqcy braniu zakrstow przy strzaleczce 
oscylujqcej na stu siedemdziesi^ciu - oczywiscie w 
milach. Nie jest to latwe, zapewniam was, ale gdy 
poswiscicie swoj czas i skorzystacie z treningu, w 
czasie ktorego gostek przed wami pokazuje 11 w 
praniiT, pk bezpiecznie przejechad trass 
poznacie wigkswSfc niuansdw lotu takmtfuoiiffamk 

fficzynacie, czy 
je&tiicie gfcaiymi wyjactaamL zrdbrie fadno - 
powyldczajcfe wszystkie hu!atw[aezeu. Inaczej gra 
traci caly swbj urok Jefdzi si? wtedy zbyt letwo, 
zeby nie powi&dzteb prymltywnie, a cala 

jemiio§d idzie do piachu. 

Plusy: 

Producent: 
Intense Enlertainment 
Interaclive 

Wymagania: 
P133.16MB, CD-ROM x4, 
DireclX 5 0 

Internet: hllp:/Avww.inter; 

DystrybutDr: 
Interactive Enterlainment 

jctive-enteriainmenl.oo.uk * 

►znlenoe warunhi 
■ l 11 ill llVUIIINl Jl IA 

Ocena: 

Co innego przy normalnym poziomie realizmu. 
Wprawdzie najmniejszy blqd oznacza zazwyczaj 
koniec wyscigu, ale emocje sisgajq zenitu. 
Powracajg stare dobre czasy Grand Prixa, kiedy 
to jezdzifo sis na granicy przyczepnosci, za ktor^' 
czaila si? juz tylko kompletna rozwalka boiiSMtti 
kiedy opony tylko cichutko popiskiwaly wWemyiiir 
protescie. Kiedy nagla kontra kierownicq 
oddzielala pierwsze miejsce od nieukortt&iflg|B|fi|^ 
wyscigu. To wszystko przezywa si? tufcaj HUm 
ponownie, tyle ze nie na czterechija na thvocfo 
kofkach. No i jeszcz^izgenie sis po updku 
znacznie mniej przyjemne od utraty przcdr 
spojlera. 

Reszta pozostata. Mozna zatem wybrac par? 
poziomow umiej?tnosci przeciwnikow, czy pobawic 
sis w dostrajanie setupu do konkretnego toru: 
mozliwosci jestifflrawdzie nieco mniej, ale w 
koncu odpada^fi|yjrzykJad problem spojlerow, 
ktorych to prostu nie posiada, 
A skoro to i pars uwag 
o wyscigowych jest 
co§ to przeroblone 

iftce zamM 
wiskszej mttSMtib])&£dk%1^uj3cyGh o 

wiele, ale 
przynajmniej 
odwzorowane 
zostafo jak 
nalezy - 
przy 
wydatnej 
pomocy 
mechanikow 
w rzeczywistej 
konseto 
doprowiM^cTt; 
bywah gdyVs a rtij 

Poscigac mOj 
torach osol 
mistrzosl 
polecenia, 
mozliwosc 
odwzorowanym 
jest normal 
najlepszych,; 
“urodzenie 

tisch, ktdre czasami 
\ ale tak to juz 

tegdlnych 

problemu idzie takze powalczyc z kumplem: czy to 

EH 

fFzez siec, czy tez "zapominany" w wiskszosci 
wypdkdw Split Screen, pozwalajqcy scigac sis 

likom na jednym komputrze, 

W sumi’e"jest to wisp 9ra bardzo dobra, 
Jrtts wygtqddjqca i przede 

wszystkim do bdju, Je$li wise 
marzyliscie o dar j fiij^|p,oto tytul, 
ktory warn to un 

fakt, ze nie odpowiadajq one 
torom spotykanym w 
rzeczywistobci - coz, firma 
wzisla iicencjs jedynie od 
Castrola-Hondy.,. 
Ma to jeszcze 
jednq niezbyt 
fajnq 
konsekwenejs: 
pojezdzic 
mozna tylko 
maszynami 
Hondy. Nie jest 
to wprawdzie 
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l Fall Weiss 1939 
Wojenko, wojenko... 

OiMwaliip, Fall Weiss 1039, m bye 

piorwsza i serli Aciilung Pawl, prezeMujpj 

najclebawsze bitwy II wojiiy Miowej. Warty 

wzmianhj jest lahl, iz jest to pw100% 

polska, stworzona przez Polahew i w Pslsce. 

Slratedzy o iltuzszym siazu painiplaja zapewne 

dwifi polsbie gry stnategiczne: Piotrkbn I Ardeny. 

Fall Weiss 1900 wyszta sped rpki lego saaiego 

zespela twercow. Przy ekazji, Is autorzy gorzlio 

skarz? sip ea realla polskiego ryuki software 

(czytaj: pswszecbae ptnetwe), czego eleklein 

byla dluga przerwa w realizaeji kolejnycb gier. 

No cez - 

Mac.abra 

Wprowadzenie Fall Weiss to kryptonim 
niemieckiego planu podboju Polski. 
Fall Weiss 1939 jest grq 
rozgrywanq w systemie tur [choc 
wykorzystano w niej pewne 
RTSowe patenty], odtwarzajqcej 

wazniejsze epizody kampanii wnzesniowej 
(Bzura, Wyszkow, Piotrkow, bitwp pod 
Mokrq), zawierajqce sip w okofo 30-tu 
scenariuszach. Spora czpsc z nich moze bye 
rozegnana tak wedle historyeznego 
przebiegu wydarzen, w rozmaitych 
wariantach, jak i na zasadach 
hipotetycznych. Mozna tez pograc w trybie 
kampanijnym - wtedy mamy do dyspozycji 
okolo 1000 oddzialow po kazdej stronie! 
Widac tu cipzkq pracp historykow, ktorzy 
starali sip jak najwierniej odtworzyc 
przebieg tamtych dni, zachowujqc 
maksymalnq wiennosc historycznych faktow. 
Tyczy sip to rowniez samego przebiegu 
bitwy. W wipkszosci strategii turowych 
wyglqda to mniej wipcej tak: moja tura 
ataku, twoja tura ataku [plus ew. 
dodatkowa tura Jogistyczna" ) i tak w 
kofko. Efektem jest dose „papierowy" i 
majqcy maio wspolnego z rzeczywistosciq 
przebieg starcia. Autorzy Fall Weiss 1939 
poszli nieco innq drogq. Ruchy oddziaiow 
planuje sip w systemie turowym, ale 
wykonanie rozkazow podzielone jest na tzw. 
tlmjkrofazy". W kazdej z nich oddzialy OBU 
stron sq w ruchu: przemieszczajq sip, 
uzupefniajq straty i zapasy amunieji, atakujq 
etc, W efekeie gra, bpdqc „tur6wkq'\ 
symuluje nam nieustajqcq ciqglosc dziaian na 
polu bitwy. Jednoczesnie nie zmusza do - 
bpdqcego dla mnie zmorq RTSdw - 
nieustannego ganiania myszkq po ekranie i 
klikania na oddziaiy. Mozna spokojnie 
pomyslec, zaplanowac dziaiania... 

trudniejsza, ale i przyjemniejsza, a w gestii 
graeza lezy wtedy np. ustalanie priorytetow 
przy dostawie amunieji czy dbanie, by dany 
Oddiiat m ZB bardzo oddaiil sip od sztabu (z 
czym vviqzq sip problemy z zaopatrzeniem) 
Ozipki tamu wczujecie sip nie tyJko w rale 
dowbdcdw ns plerwszej frtii walki, sle t?z 
zabaezyae, ffe napracowac sip ludzie na I 
tylacll by mm czolgi niezym ogniowa burza 
ude^yly naWoga. Stopien komplikaeji gry budzr- 
nioj& uznapiel 

□ddziaty 

Plusy* 
*WlsUslriltaEiJl& 

(Mm cwlkPem 
•slip iittfl muz irt 

vaiiaiimwirii 
taUe lasijiatiia 

•petiwnTfcbtzicT 
ofefrlteriirifffldtflS 

-wytnfmuiie 
imentirwklMaw 
WEtlUffJthllAflJW 
llmi 

spripluwe 
•itftilHiiDfci 

BNiHscl^reM 
NuniMii 

Prawdp mdwjgc. 
Bi stpknqfefn z 
wrajenis, gdy 

feyfern, co 
. przyszykowali dla 
I mnie autorzy. 

Poziom ^ 
zlozonosci gny. 

budzi podziw [i troche przerazenie tych, ktorzy 
nie przepadajq za nadmiernie skomplikowanymi 
grami). Autorzy uwzglpdnili to w swoich planach 
i graez moze fjesli chce) m.in. zmodyfikowac 
warunkiiatmasferfvczne, okreslic system 
„widzialnosci; jednostek, zakres uzyskiwanej 
irrformacjt o wrogu, ustalid czy efektywnosc 
oddjjatow modyfikowana jest przez poziom 
zaopatrzenia, zmpezenie itplbeoiej jednak 

Dysponujemy praktyeznie wszyatkim, co bylo 
uzyte podezas kampanii wrzesnfowej, .^Jgcznlez 
piechotq gorskq i pociqgami paricernymi. ,Jtr 
Naturalnie najwazniejsze sq tu jednosEkr * '1 
pancern'e i lotnictwo. Te ostatnie mozemy 
wykoraystywad tak do obrony jak iataku.^Co 
wipcej autorzy zroznicowali,rodzaj misji [ np. 
mysliwee - wjmiatanie, misjelizturmowe); sq 
nawet misje rozpoznawcze. Podobne 
zrozfiicowanie,tyczy sip wielu innych elementdw 
rozgrywki tnp: ogien artyleryjski ma.3 stopnie 
natpzenia, jednostki mogq nacierac i bronic sip 
na rozmaite sposobyj. Oddzialy reprezentowane 
sq na planszy|przez zetony, a ich liczebnosc 
zawiera sip wl przedziale batalion-dywizja. I jak 
przystalo na pasowq grp strategieznq - 
scharakteryzdwane sq masqjpar^qietrdw; mogg 

pozostawic je w ustawieniach’dDmysInych, 
poniewaz wtedy zabawa jest wprawdzie duzo 

■ j ppruszad si? w roznych szykach, Iqczyc w grupy 
bo|Dwe^pkopywad. wysadzac mo sty, a naweL.. 
poraucad tnp, czolgi irrieruchomfOAe 
brakiem palivyei, Mdglbym tek'jeszczeVfsac 
dtugo - slepo co, PraHonalem.Was chifba, je 
gra jest trudria - ale warta tego, bv przysi^d 
pray niej na dluzej. Tym bardztej. zb Al 
komputera jesE^riezlym wyzwsntem dla ludzkiej 
inteligencji. Warto tez zauwazyc niezle 
rozbudowanq encyklopedip sprzptu. 

ona mocy 

Niestety, mlniinwszystiijeg 
dohregoT co 00 tej pory 
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^dosc mpczqcych wad. % 
Zacznijmy od moze i 
najmniej waznej 

widocznej, Az praykro 
mdwid* alB jef graflke jest 
o jaki&g 100 let m tymm. 
no, Afroamerykadifiami 

mniej wipcej * tie i jnkiej& 
strategii na A mm 500 
albo tez- strategie na PC i 
bardzo wczesnycb tat 90- 
tych fob gry shareware. 
WfelpkroC j uz 



Recenzje B5 

Bi(we nad Osq 

Korytgri Gdansk* 

Amnia Pomoire 

fife dad 3if rozbic 

Luka ra^sictftowskei 

! Twieicteo Sfask 

Falochfpn beskidjki 

Czama htyqada 

Zamteszome poet R&zonem 

Genets Pqbiczptgi 

B6j poet I teq 

Wsaku noejWislq 

Mam neGtowno 

p&fcfV 

powtarzalem, ze dla prawdziwych milosnikow 
strategii grafika nie jest najwazniejsza - lecz 
autorzy wyszli chyba z zafozenia, ze ona w 
ogole nie.iria^zadnego znaezenia. Wiem, ze 
tworcy zamierzajg wejsc z tg grq na 
zachodnie rynkir Zyczp powodzenia - ale . 
jednoczesnie nie wrdz§ sukcesow, poniewaz 
rozbestwieni graeze nie zadowolq si^ piaskg 
laluialesnik i mizernie wyglqdajqcg planszg, po 

%d'rej przesuwajp-si^ ikonki oddziafow. 
PewmeJ,ze dla maniakow nietma to znaezenia 
- ale oni stanowip tylko margines graezy. Nie 

mnoge tez pocRwalic muzykLChociarnie, ; 
Tnog^! Od czastmddFczasu, przy npP poczqtk%' 
nowej tury, slychac naprawdp bardzo ladnie 
.zaaranzowane znane^skqdihpd tematy 
(Pierwsza Brygada i tym podobne 
palzriotyczne melodie - tak polskie, jak i 
niemieckie, czasem nawet ZiWokalemL Ale co 

■ 

A tego - gdy podezas^gry przygrywajp 
'amatorsko zrealizowane moduly, ktdre (co 
zauwazyl Smuggler) mialyby problemy z 

'^pzeb^nieciem przg^elekcjpTna pierwszym | 
depszym 'Gopy^garty' Z tym, ze^- UWAGA*- 
autorzy dostaTczyli nam do recenzji wersj$ 
gry, w ktorej zaznaczyii, ze muz^/ka rm 

efekty ulegnq 
pewnym 
korektonv’ f 
Jeskwipc 
w^czasie 
walki bpdzie 
grad townie 
ladnie co na 
po'czqtKu 
tury - 2 

chpcig wszys^S 
odszczekam,:fc, 

m 

83B ■ 

Biiwa pod Mfdwq 

} Written - ? 

Niemiocke 2 Armio udetio 
na wysemr^tq poivcfo pod 

M1awq cheqp ofrra t rye 
sobie drage no W«tfsiow^. 

Co jeszcze mogp 
zarzucic Fall Weiss 
1939? Interface 
gry nie jest 
najprzyjazniejszy. 
Aby w pelni go 
opanowac, trzeba 
poswipcic cafkiem 
sporp ilosc czasu; 
zresztp niezaleznie 
od tego, tak czy 
siak sporo sip 
naklikamy, Szkoda, 
ze nie jest on 
bardziej 
intuicyjnyf;J|^9B 
testowalem na 
maszynie skromnie 
liczqc 5x szybszej, 
niz zalecane minimum^sonptovye, Jednak 
nawet wtedy, szczegolnie podezas bardziej 
rozbudowanych scenariuszy, komputer dose 
dlugo „memla" wszystkie dane, Wiem, ze to 
efekt sporej komplikaeji gry - ale tym, ktorzy 
zamierzajq grad na 486, radzp miec pod rpkp 
jakqs ksigzkp - przyda sip do zabicia nudy, gdy 
komputer bpdzie trawil aktualnq sytuacjp 
Niejednokrotnie wspominatem o duzym 
poziomie komplikaeji gry. Zatem ucieszylem 
sip, widzgc w menu wyboru scenariuszy opejp 
Jekeja", liczpc na jakis tutorial, w ktdrym 
komputer pozwoli mi na szybkie opanowanie 
wszystkioh niuansow rozgrywki, zasugeruje co 

robic, wyjasni tez skutki danej akcji itp I 
i spotkalo mnie przykre rozczarowanie. „ Lekcja" 

tt)'rtyJkd;vdosc krotki i nietrucfny.scenariusz - 
ale nie liczcier ze komputer cokolwiek warn 
podpowie.,Nie-ma lekko, wszystko trzeba 
odkrywac samemu, czytajgc dose opasfg 
instrukcjp. A na sanrkoniec dodam, ze 
wnerwilo mnie ograniczenie mozliwosci 
lotnictwa Otoz wychodzi na to, ze dany 
oddzial mozna-w^czasieTjednej tury zaatakowae: 

*z powietrza tylko jedej^raz. Proba^ponownego 
ataku w tej samej turze konezy sip 
komunikatem typu „misja juz zostala tarn 

wyslana*. Koniac, kropka, amen|oie ma^ f 

apelacji od wyroku Czemu? A propos -- 
komunikaty swojq drogp mogg czasem ‘nieco 

rgzdmieszac, Co powieciejia „dwa mysliwee 
zostaly zwiazane1'? Rozumialbym, gdyby byfo 
to spolszczenie gry - ale od polskich autordw 
mozna chyba wymagac polszczyzny nieco 
wyzszego lotu. Wystarczylo przeciez dodac 
tarn dwa slowa „w walcejiNawiasem mdwiqc 
sami zgadnijcie czy to oznaeza, ze stracilismy 
dwie maszyny, czy tez ze mysliwee nie dotarly 
do punktu przeznaczenia, ale wrocity 
bezpiecznie do bazy? 

Blitzkrieg 

Fall Weiss 1939, majqc naprawdp sporo 
zadatkow na porzqdn^ polskg strategip, nadal 
nie jest tym, co mogloby ucieszyd tych 
najbardziej wymagajqcych graezy Tym niemniej 
cieszy fakt, ze w grze szwankujg raezej 
elementy drugoplanowe, ktdre ~ miejmy 
nadziejp - zostanq szybko poprawione w 
kolejnych edycjJach cyklu ,tAchtung,Panzer,; 

Ps. Poniewaz ocengEoncowa jest wypadkdwq^ 
miielu^elementdw, pozwaJam,.sgbierna.jejp^ 
^rozbiorna^zynniki pierwsze. Gdafika - 4/10, 

Muzykad|efekty (w wersji, ktorl otrzymaleni) 
- 6/1 DTOryginalnose - 7/IO.^nywalnosd - 7/10. 
Obsfuga -,5/10. Zlozonosc - 9/10, Inne (ilosc 
misji, Al wroga, wieVnosc realiom** 
histm^znyrri) - 7/10. Srednia wyniosla 6,4 - . 
co po zaokrqglemu daje 6/10 m ■ 

•n-ivfno' 
Producent: 
M^®prds\p 

" Wymagania: 
486-66, 16 Mb Ram, SVGA, 
karta mu DOS/W,inflows’95 

|| IntErnBtpHp//della im p! 

Dystrybutor: 
Mi%c0n 
lei (022)|™p^\ 
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Dystryhutnr 
IPS 

Internet: «?ir> 

Die Hard Trilogy 
Twardziel kontra reszta swiata 

Filmowe zmagania Bruce'a Willlsa z tarrarystami 

ppzyciagnQty do kin ogromna rzesze widzdw. Nic 

dzlwnego, 2e doczekaty aid swojej komputerowei 

adaptacji. Gra zatytulowana Die Hard Trilogy, bo 

o niej bgdzie mowa w tym artyknle, Awigcita 

aakcesy najpiarw na konsoli Playstation, jedaak 

jej popnlarnoAfi sprawita, it powstata lakze 

warsja przeznaczona na pecety. Be cbyba kazdy z 

nas Ghcialby sip przez chwilg poczuc jak 

twardziel Macclane, ganiajgcy ze aplawg w dloni 

pinychprzestppcfiw... 

tUKASZ BONCZOL 

nic nie zgadlbym w czym lezy 
tajemnica powodzenia DHT, gdybym 
sam jej nie odpalif. Okazuje si? 
bowiem, ze twdrcy postqpili wedfug 
szamponowej zasady „tos and Go" 

cos w tym rodzaju) i ku 
mojemu ogromnemu zdziwieniu (gra miesci si? 
w jednym pudetku i zajmuje jeden kompakt] 
oddaji w nasze r?ce trzy odmienne gry, zebrane 
w jedno pod wspdln? nazw? DHT. Kazda cz?sc 
filmowej trylogii, ze swoim motywerff 
przewodnim (ganianie po biurowcu, strzelanina 
na lotnisku i szaledcza jazda taksowk? ulicami 
miasta) znalazia swoje odzwierciedlenie w 
oddzielnej sub-grze. Pomi?dzy tymi ostatnimi 
poruszamy si? w specjalnym menu 
pojawiajqcym si? zaraz po uruchomieniu 
programu. I tak w „Die Hard" dzielny policjant 
biega po kolejnych pi?trach ogromnego 
wiezowca, eliminuje kolejnych terrorystow, 
oraz uwalnia przetrzymywanych zakladnikow. 
My obserwujemy cal? akcj? i kierujemy 
poczynaniami gtdwnego bohatera z 
perspektywy trzeciej osoby. Bruce biega tu i 
tam w swoim niegdys bialym podkoszulku, 
strzela z coraz to doskonalszych broni, wjezdza 
na kolejne pi?tra budowli. Ta cz?sc trylogii 
zostala najgorzej zrealizowana. Grafika jest 
toporna i monotonna, nawet przy 
wykorzystaniu akceleratora (standard 
direct3d) robi nienajlepsze wrazenie. Obiekty 
charakteryzuje duza kanciastosc. Po dluzszej 
zabawie gra staje si? nudna i monotonna. 
Powiedzmy: 5/10. 

Najlepsza moim zdaniem jest druga cz?sc 
tryptyku zatytulowana „Die Harder". Akcja 
rozgrywa si? na lotnisku i przypomina nieco 
strzelaniny spod znaku Virtua Cop czy Mad 
Dog. Na ekranie pojawiaj? si? terrorysci, my 
zas mamy ich jak najszybciej wyeliminowad. 
Przyznam, ze jest do dla mnie jak do tej pory 
najlepsza gra tego typu. Zbiry cz?sto 
zaslaniaj? si? grup? zakladnikow, i nie biegaj? 
jak zwierzyna tf/ystawiona na odstrzal. Klimat 
jest niesamowity. Czujemy si? rzeczywiscie jak 

U gdry: 
Jestem Bruce Lee... pfu... 
Willis... znaczy... twardziel 
iesiemllui! 
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tytulowy 
bohater! 
Mozemy 
demolowac 
wszelkie 
lotniskowe 
sprz?ty, 
tluc szyby, 
rozbijac 
skrzynie, 
niszczyc 
samochody, 
monitory 
itp. Istny 

odl'otTILPrawie wszystko po dluzszym odstrzale 
bardzo efektownie si? rozpada. Kule zostawiaj? 
slady na scianach, a gdy trafimy terroryst? 
stojqcego przy duzej wystawowej szybie, to 
moze on przez ni? wyleciec na ulic?. Po prostu 
brak mi slow aby okreslic to co rozgrywa si? 
na ekranie.' Czad! Die Harder niesie ze sob? 
niewyobrazaln? porcj? grywalnosci i zupelnie 
rekompensuje niedoci?gni?cia pozostalych 
epizoddw, Akcja rozgrywa si? na parkingu 
przed lotniskiem, w sali dla oczekuj?cych na 
odloty, przy terminalach, w przelocie mijamy 
jakis bar, bagazowni?, penetrujemy piwnic? z 
pl?tanin? rur i przewodow, w koncu wypadamy 
prosto na pas startowy gdzie probuj? nas 
powstrzymac Jeepy. Bohater biega po 
skrzydtach i silnikach stoj?cego przed 
hangarem samolotu. Nasze poczynania nie 
musz? wcale ograniczac si? do slepego 
strzelania do wszystkiego co si? rusza. 
Czasem, aby zabic kryj?cego si? za lad? 
bandyt?, nie trzeba czekad, az ten wychyli si? 
mierz?c do nas ze swego kalasza, gdyz 
wystarczy poslac celn? serie w przyczepiony 
nad nim do sufitu ekran z godzinami odlotow. 
Kilku stoj?cych na pomoscie opryszkdw 
mozemy wyeliminowac z walki poprzez 
rozwalenie lancuchow mocuj?cych podest. Do 
siania zniszczenia stuzy rozbudowany 
asortyment srodkdw od zwyklego pistoletu, 
poprzez karabiny maszynowe, a na wyrzutni 
rakiet koncz?c. Za to: 7/10. 

Trzecia*cz?sc cyklu jest lepsza od pierwszej ale 
ust?puje cz?sci drugiej. Musimy si? w niej 
wykazac zr?cznosci? przy prowadzeniu 
samochodu po zatloczonych ulicach. Zadaniem 
gracza jest odnajdywanie i rozbrajanie bomb. 
Sytuacj? pogarsza fakt, iz na dojechanie do 
kolejnego ladunku pozostawiona jest niewielka- 
Mode czasu, i jezeli tylko popelnimy najmniejszy 
bl?dp b?dz zatrzymamy si? aby przepuscic 
przechodz?c? przez jezdni? staruszk?, to... 
Sabotazystow wraz ze swymi „zabawkami" 
znajdujemy w roznych ciekawych sytuacjach. 
Jedni stoj? w budee telefonicznej, inni siedz? 
na lawce w parku, jeszcze inni ukrywaj? swoje 
cacka w wdzkach z lodami. Czasem piromani 
uciekaj? samochodami. Wtedy trzeba takiego 
delikwenta dogoni6 i wybic mu z glowy ch?d do 
dalszej ucieczki (czytaj: zdezelowac mu 
kompletnie auto). Do tego na trasie 
porozrzucane s? roznego rodzaju bonusy, jak 
dodatkowy czas, punkty, czy power-up 
wzywaj?cy karetk?, ktora skuteeznie oczysci 
miasto z korkow i przy okazji wskaze drog?. S? 
tez specjalne parking! na ktorych czeka 
podstawiony nowy samochod. Calosc jest 
bardzo dynamiezna. Nie ma nic wspanialszego 
niz poscig pod pr?d w jednokierunkowej. 
Oprdcz ciebie bandyt? pragn? tez dorwac 
dziesi?tki innych radiowozow, wpadaj?cych 
prawie na kazdym skrzyzowaniu w efektowne 
poslizgi. Oko ciesz? szczegoly takie jak 
walaj?ce si? po jezdni, szarpane przez wiatr 
stare gazety, stadka ptakow podrywaj?ce si? 
do lotu tuz przed kolami naszego wozu, czy 
wycieraczki zbieraj?ce z przedniej szyby resztki 
przechodnidw. Niestety grafika, tak jak w 
pierwszej cz?sci, nie olsniewa. Wyst?puj? tez 
bugi, takie jak przejezdzanie przez drzewa i 
latarnie. St?d: 6/10. 

DHT to produkt bardzo zroznicowany, o 
wysokich wymaganiach sprz?towych, ktore nie 
odzwierciedlenia w grafice gry. Szczegdlnie 
zenuj?ce s? wybuchy, nayOet na akceleratorach 
grafiki robi? kiepskie wrazenie. Ot, rozmyta 
tekstura. Muzyka natomiast jest zapisana w 
formacie audio i znakomicie pasuje do klimatu. 
Za opraw? muzyezn? gra dostaje jeden punkt 
wi?cej w koncowej ocenie.t Przyznam, iz o 
niebo lepiej gralo mi si? na Playstation). 
Sumuj?c wszelkie odczucia zwi?zane z DHT: 
jezeli liezy si? dla ciebie przede wszystkim 
klimat i nie zalezy ci na qfektownej grafice, to 
sp?dzisz z t? pozyej? kilka milych wieezorow, 
jezeli jednak oczekujesz wspanialych rozwi?zad 
wizualnych i grafieznego przepychu na ekranie, 
to trafiles pod niewlasciwy adres. ■ 

Cit; udDsl^pnila lirma AVflLDI, iiurtownia m\ i \i\mmm na Doinym Slashu 
51151 Wroclaw uU Klaczki 4/1. lei (0-71)325 24 58 



nifvffwpf’u|eju|: 
gzy jak wdw&as, gdy 
edft wszystkim jest 

czywiscie odpowiedzialny za t? gr? 
jest Capcom, ktory od lat 
manadzeruje swoim wojownikom. 
W ST Alpha ujrzymy z powrotem 
Ryu, Ken6, Chun LI, Sagata oraz 
M. Bisona i Akume ktorzy 

przyjechali wprost z serii SFII. Bardie oraz 
Adon, ktorych rowniez spotkacie w ST Alpha, 
przylecieli lotem czarterowym z planu Street, 
Fightera I, natomiast Guy i Sodom, to bohdterzy 
przeslawnego Final Fight. Nie zabrakrtie rfiwntez 
Charlie’go, przyjaciela Guije'go, ktdfy zo|tal 
zamordowany przez Bisona- fani pfci pi?knnj 
spotkajq si? pi?sd w pIqit i pi?knq Rose. fctdra 
przybyla z Darkstalkers IK Wla&iiwie jadynym 
bo hate re m w grze/ktpry tfopisro nupocayna 
karier? fightera jest Dan . ktdry ektolrite 

."'"J" wyglqda jak 
Neo-Geo 

Oczywiscie wizdl 
takiego dres; 
ukazata si? na 
dwuwymiarowi 
to. . nadal ma 
ktory nie.pozwsli 
Mi?dzycza%; 
Sugii (rezyser i m 
wersji 

dZf?ki 
od komputera. 

Gisaburo 
e?t Fightera II w 

obslug? klawiszy i zddfiniowano 
Emiaoy combosbyw Poprawiono 

rdwnie^oki wyranywane w powietrzu a 
przede wszystkim wyposazono wojownikow w 

Jglet? nowych ciosow fnp. Chun Li ma znacznie 
lepszy Meka Kikoken a Birdie i Guy poznali nowe 
ud8T4PB: Overhead Hit], Oczywiscie W wypadku* 
fiBjPHStellSmy nowiutkie wszystko i jeszcze mu 

' sf? btyszczy lakier na twarzy [nooo, przynajmniej 
blyszczaKsi? dwa latka temuL Mozemy poznac 
jego histori?, oficjalne nazwy||apcomtj^la^jego 
technik, palet? ;£w^ych super combosdw. Warto 
rowniez zajrzec do ketelogu jJjp,i§|ry mamy w 
grz^ 

W menu Options b?dziecie mogli zdafiniowad kilka 
parametriw, ktdre zmiflni? waroriki jfclki. 
Speed sefect - pozwolf na wybor pr$rika£cf z jaka 
b?dzie rozgrywale S? gra. Z trzech mo^D^cj: 
Turbo 2 jest dla jpj^tfziwych zswodowcd^Sj 
prawd? powiedripvszy nie widzialem jeszcifc 
nikogo, kto b^pszedl do kortce turnieju na 
takim dop™!u. 
Auto-Byflrig - uaktywnia oczywiscie opcj? 
autOOTfczrych blokow. Co prawda przed 
comfiusami nie chroniq, ale w standardowym 
zwarciu mogg okazac si? bardzofpomocne. 
Mimo wszystko radzilbym grad bez auto¬ 
blocking (trudniej, ale wi?ksza frajde) 
Damage Level - albo wallmy po Ibie i gosfi 
prawie nic nie czuje, albo jak w prawdzi1 
walce, gdy facet dostanie w czerep toa 
zazwyczaj juz si? nie podnosi. Co prawda 

T 

U gdry: 
Iryy ndfebln? wydoro^laf. 

Plusy: 
• gra kuliowa 
•kllmat 

* wWawisItowe, swietne 
corabosy 

Minusy: 
•ciut mato sprlle'dw 

□cena: 

Street Fighter A 
Wojownik na ulicv 

Dzisiaj Swinka zmierzy siQ z nielada 

przeciwnikiem. Niewiele hylo gier, ktdre 

cieszytyby sig wsrfid graczy lakg popularaokcig i 

aiialy tak olbrzymia ilo$fi kontynuacji, wznawien a 

nawel adaptacji kinawych w pelneaietrazowych 

fllaiach. Takg wtadnie gra jest Street Fighter, a 

dokladnie SF Alpha Warriors Dream, przebdj 

ktfiry podciat oczka i ntizki fanom bijatyk juz 

graho dwa lata lama... 

CZARNY IWAN 

kinowej Street Fighter: The Ultimate 
Battle z Jean Claude van Damme w roli 
glownej historia SF zatoczyla wielkie 
koto i prawie kazdy o niej uslyszal. 
Postacie wyst?pujqce w grze nagle zyskaly 
osobowosc a fani z calego swiata zacz?li ^ 
utozsamiac si? ze swoimi bohaterami. Tak 
powstat mit Street Fightera, a kolejne gry majq 
niemal automatycznie zapewniony sukces, gdy 
tylko pojawiq si? na rynku. 

W Street Fighterze Alpha naniesiono szereg 
poprawek i dokonano kilku zmian w porownaniu 
do poprzedniej wersji gry (jeszcze wi?ksze 
zmiany nastqpily w SFA 2]* Przede wszystkim 

damage level nie jest 
takim skrajnym 
rozwiqzaniem, ale 
jednak pozwala na 
lepszq symulacje 
walki. 
Computer Al 
Difficulty - 
szesciostopniowa 
skala pozwoli Warn 
idealnie okreslic 
„inteligencje" 
komputera. 
Dokladniej oznacza to 
po prostu, ze b?dzie 
mniej si? mylil. Na 
najwyzszym poziomie 
przebic si? przez jego 
gard? jest naprawd? 
trudno a na dodatek 

atakuje wowczas jak burza - tylko dla 
zawodowcow. 
Reszta jest juz tylko walkq. Mimo, ze postacie 
nie grzeszq ilosciq sprite'ow a animacje nie sq 
nawyzszych lotow, sama pojedynek jest 
naprawd? ekscytujqcy. Na mnie najbardziej 
oddzialuje jednak nie to, ze goscie bijq si? po 
twarzach, tylko, ze majq cate (i to 
skomplikowane] zyciorysy co przydaje ich 
zmaganiom jakby.o. realnosci. 
Postuchajcie zresztq jak tobyifl... moze z Ryu? 
Byu urodzil si? 6-3.1w JapcniL Ci?zko 
pracowBi jako drwa^ifipo^rodku vMd 
Pacyfiku jMtonai Tutaj iMfetoMkokari. 
styl karate, ktjkgga nauczjf 
rnistrza Eoitkeno. Byu nigdy 
opusiczenia Wyspy. az do dq 

KeneMastersa. 

od wielkie: 
rnt nie myfllsf o 

od 

i’’--Arrierykanirw 

Ukia 
1 tak ter rozpoKynn^ St? 

2 mtodego, meco zarozumiafego 
pmM mjawfli^ktidry 
Totejno kraje zamienta si? w 

zamknietego | zawsze 
ie cztowiBka. Zanim to jednak 

IU ivm* razarnzKenemwiele 
r^ ,., y n'mrali oba| po spotkaniu t 
^F&fe-Segptefri w amerykertskieh 

Jsilach lotniczych fUS'AlrFofce), ktdry be? wysilku 
pokonal ich w Mount Fuji Pub. Po lym zdarzenm 
wyruszyli do Hong Kongu, by rtauczyC si? waiki ^ 
ulicznej o ktorej dotychczas nie mieii poj?ci8y, 
Ryu ma niesamowity dar, jest to flnJBigtnQm 
koncentrowania mocy Hado, ktdra ptSInief® 
przeistacza si? w Hado Ken, rodzaj ognistej kuli - 
broni o niesamowitej mocy. Energie Hado to 
umiej?tnosc koncentracji w, semym sobie w 
polqczeniu z energi? natury.,.. 
Jezeli chcecie to zobaczyfi; zasiqdfcie do .Street 

Fightera, ta gra ma po prostu atmosferk?, kttirej 
nigdzie indziej nie znBjdziecm.., ■ 



Activate ’98 -Zmieizch targow? 

Activision. 
Prezentacje 
odbywafy si? w 

FORSAKEN. 

Gracie mai<f swoje swlpfusci, led Swim 

az ni sis oi iphli (pswiins Q, t 

tftkiii!), wlelkteh tinhalBrSw, klirzy 

Mmm neiJIiitlildch ciyndw. Mknycti I 

lificilzo iMozptanycli ilia olaczeaia 

kodlel [Lara Silicon, upps, Crott). Oi) 

czasu Ho Mil llMpIfilWl! 

lawariystwB rusza Rowel lluamteis 

mow fob an iedy da wall 

razkoszBwaC lip nowoscianil. Coleai led 

nalmlnej plelgnymit! hywajfl nsjuftclaj 

targi led prwiucniili niKnmn ciiyto nm 

ipzeda iiiimsczyc, pripimnj wine lyikii, 

is pi'iizeniiije si? lam itapws/e spy 

noilepsivcii firm {albn fylke (yen. kttn 

mlaly cash, toby si? wysiawifi). 

Prawdiiw!) makhat poSPAd wazystkicli 

lariiOw byl zawsze 

Myiiakl ECTS. 

nipple a 

zdapza 

rudzojii 

Zbigniew 

dniach 28-30 lipca 
1998 r. w 
malowniczym zamku 
w Dublinie 
zgromadzili si? 
redaktorzy ze 

wszystkich prestizowych magazyndw 
komputerowych Europy. Ktod moglby 
zapytac: “a co to oznaeza 
prestizowy?”. Najprosciej mozna by 
powiedziec, ze to taki, z ktorym liczq si? 
najwi?ksi. Tak czy siak - CD-Action 
zostal zaliezony do tego grona i 
zaproszony na imprez?. Gospodarzami 
na zamku byli wspomniani wyzej ludzie z 
Activision, Nie chcieli jednak 
organizowac polowania na jelenie w 
okolicznych lasach ani nawet specjalnie 
nie zamierzali zapraszac nas na pole 
golfowe z kazdej strony otaczajqce 
zamek. Ich jedynq w zasadzie troskq 
byto odwrdcenie uwagi dziennikanzy od 
tego, co dzieje si? u konkureneji i 
skupienie jej na kilkunastu grach 

U gory: 
Doborowe lowarzyslwo. Do zdjecia pozujq przedslawiciele 
wszysthicti developerow uwihtanych w piodukcjg najnowszych 
gier Activision. 

przygotowywanych przez ich 
programistow. Chcieli przy tym 
udowodnic, ze idea targow 
komputerowych w stylu ECTS przezyta 
si?. Ogtoszono uroczyscie nastanie 
nowego sposobu prezentfleji gier., Firma 
Activision oficjalnre potwierd^la, ze w 
Londynie we wrzedniu nie b?dzie ich 
stoiska. My z obbvv^zku na ECTS 
pojedziemy. Ssmi naoeznie b?dziemy 
musieli stwlerdzid, czy Activate‘98 j 
wypacJi fepiej od^Waiwafniejszej w 
Europie Imprezy^W^ystkich 

A jak od kuchi 
wygl^dals san 
impreza w Du 
Zaproszono oko(j 
60-ciu wybrsQ 
dzienmkarzy.;f 

utatwienia podzielono nas na kilkanascie 
grup, ktore metodq rotacyjn? 
zapoznawaly si? z kolejnymi produkejami 

Po prawej: 
Symboliczny uscIsK CD- 
Action I Activision (Sarati 
Ricchlultl i Naczelnv) 

Najwi?kszym hitem (pewnie z raeji 
zblizajqcego si? terminu premiery] miat 
bye z zalozenia Sin. Jak sami si? 
przekonacie ttestujqc demo z naszego 
cedeka), jest to gra pod wieloma 
wzgl?dami zdolna do rywalizacji z 
najwi?kszymi, A Elexis Sinclair na pewno 
nie jest brzydsza od Lary. Wtasciwie to 
mogtbym nawet zaryzykowac 
stwierdzenie, ze Lara wcale nie wyglgda 
gorzej od Elexis (czujecie t? subteln? 
roznic??). Nie samym Sinem jednak 
graez zyje. Lista pozostalych tytulbw 
mowi sama za siebie: Heretic II, Ground 
Zero (Quake II Mission Pack), Beneath, 
Civilization: Call to Power, Interstate 
’82, Heavy Gear II, Fighter Squadron, 
Dark Reign II, Third World. To b?d? z 
pewnosci? glosne gry 0 niektorych z 
nich pisalismy juz szerzej na lamach CD- 
Action, o innych wspominalismy tylko. 
Tym razem zebnalismy je razem, zeby 

szefem projektu [nterster 
jedem -£*arg emmenejq r 

ice mbit 
jeszcze col wi?ceja zeffy -zadowblit 

wybrednych redaktorow? 
Mozna, Trzeba zebrad kolekcj? 

doskanalych gier, Wygl^do na 
to, ze rdwniez ten warunek 
zostal spelniony. 

iaprezentowac ealose oferty Activision 
na najblizsze miesiqce. Nie oznaeza to 
wcale, ze innych gier firmowanych 

Jtme zobaezymy (wiem na 
o pracach nad Bettlezone 111, 

ale przeclez nie ma nairrniejszych 
powoddw do nerzekart nawet przy 
li£cie. Zresztq sami zobaezeie, Na 
koniec dodam jeszcze, ze Activate p98 
to imprezB nowatorske, C2y odmjeni 
ona oblbze komputerowej rozrywki? 
Czy torn pdjd^ w Slady Activision? Na te 
i iniie pytenia ddpowiedzi udztetq rism 
nedchodzQce-miestqcB. Ja osobiscie nie 
mog? sib jijfobczekad. m 

Ham- 

Po prawej: 
Co to znaezy 
pntslliowy! 
Folooralia z 
londyrtskifioo 
tygodnika CTW 
dual 1996] 



; Pro • lypodziemne 
z'fch epecyffefiYfhi jfey 

Jodowy-^rgjofcai z 

znacznie bardziej naturalne, wr?cz 
intuicyjne,..! Oto caty Beneath... 
Zdaniem tworcow: “gl?bszy niz 
jakikolwiek grobowiec", 
"niebezpieczniejszy niz jakakolwiek 
kobieta"... Nic dodad, nic uj?c - 
schodzimy pod Arktyk?! 
...najwczesniej wiosn? przyszlego 
roku... ■ 

' 

w sieci lokalnej b?dz Internecie; 
wreszcie banalny w obsludze edytor 
scenariuszy. Na koniec: fenomen 
nazwany “Open plane11 - czyli mozliwosd 
poslania w powietrze stworzonego 
"wlasnymi r?cami” wehikulu... Uff. 
Sporo tego. S?dz? jednak, ze mozna 

pokusic si? o podsumowanie w jednym 
zdaniu. Tak wi?c [slowami maniaka): 
Fighter Squadron nie tyle MOZE okazac 
si? hitem, ile JEST nim juz w tej chwili, 
jeszcze przed sw? premier?! Tak okazale 
bowiem prezentuj? si? tylko gry 
skazane na sukces! ■ 

wyprawy ratunkowej) oraz - by nieco 
zrownowazyc obowiqzujqcy w grze 
poziom skomplikowania swiatdw, jakie 
przyjdzie nam przemierzyc wzdluz i 
wszerz - ponoc rewelacyjny 
Crewolucyjny) sposob kierowania 
herosem - wspinanie si?, chodzenie 
po cieniutkich wyst?pach skalnych, 
petzanie, walka - to wszystko ma bye Mi jest wsiplkira, co 

pflzosialo p ekspedyeji taiiwej 

i ’M 
' (...) 

islgiiiiaej, wmm szoeiiny 
m iiozosiiiis life, jak ftflks i 

ekwpffik i wffpjffi sipffli 
poildeoiM jaskiifig. j 

pifeSiewac mm wiyosj nil 
sppzp! i liOMc pigknoi koiiiety, \\f 
pos/ipe!? zapie i spate* ofca... 
Mmi iisla! peiezye w ssiecte “pad 
piiwloi’zdsiiif. / 

Gem. ini 

■i | m, historia jak to 
ill I zwykle bywa z 

wprowadzeniami do gier 
- banalna - nieledwie 

" 11 symboliezna. Produkt 
|(i, 11 jednak ktorego dotyezy, 

m o ktorym opowiada - 
ooo - to juz zupetnie drugi biegun osi 
"mdty-rzeski”.,.! Wyobrazcie sobie 
bowiem gr? Third Person 
Perspective (jak Tomb Raider], czyli 
wymieszanie gier arcade z 
adventure, ale... No i wtasnie - 
kluezem jest to stowko - “ale”. Jest 
to bowiem TPP, ALE zupetnie 
nowatorskie, ponoc wyzszego rz?du, 
"nast?pnej generaeji”. A tak swoj? 
drog? - ilez to juz razy styszatem ten 
frazes... Tym razem jednak wszystko 
zdaje si? potwierdzac to naduzywane 
w wielu przypadkow zapewnienie, W 
porownaniu bowiem do, chociazby 
gier w ktorych gtown? rol? odgrywa 
pani w obcislym zielonym 
podkoszulku, Beneath ma bye 
wi?kszy i ciekawszy (zaprojektowane 
przez tworcow wszystkich trzech 

fifeezs, fopiSw 
i boftaterann nmi 
tego fiSjrieotHjMfeffiSzSmB 
mm\ * znlienny, dyoflmiezny swiat| 
|[skUtki 
kierowanej ppZeit: riflfi 

n:ebanalny5y™/MTa dalsze losyB 

Fighter Squadron: 
The Screamin’ Deamons over Europe 
fflfgee (ieiiioiiy pajawiiy m Bad tape!... Hoj, spokojnis! hmm «wa§§ na 
forme mmmti “pojawiaii sif. Tak ini: ras mm\i A m, ■ ppzeszlosc. 
Ooklciliiiej: col 1840. Brugl rok Wiaikiej Woiny. Czasy gnezy... No dolirze (doiipze?) 
slijii jsdnak owe tobzszp dawyfi i is«nap, w Eupopia? ft m wtasnie - skgd? 
ils to py&ae silpwteiie^ pitta p^lys# die stayiam Ispzfp • wMm fid 
'Figlite? immi'f 0/lii po, ktmmp wczesniej ppawwliiia nie 
ujawfiilem) • mwa lig&fep • m slime - seiiieloi, do pyk sikia/aw samoiets. No i 
sit • kmi, itiapwdai? Jss-ii m ■ aM apnasza si? zgiaszao (zapewaa iisz 
m&mi a fesipte itidsi to *ias® indite steBUga adpowiadziaini so za 

JiujfijtSiiHiiB ! Wyitaiiip loyo 0«lig!iK8... 

Gem.ini 

ygadalem si?! 
Mowi? jednak 
szczerze: Fighter 
Squadron to istny 
cud, dokonany w 
dziedzinie 

symulowania walk lotniczych! Na t?, 
jakze pozytywn? (lecz zupetnie 
prawdziw?] opini? sktada si? wiele 
rewelacyjnych elementow, ktore jednak 
- z uwagi na konieeznose zachowania 
scislej ekonomii stow - pozwol? sobie 
zaledwie wymienic. A zatem: 
rewolucyjny model lotu oparty na 
nowatorskim algorytmie 
matematyeznym (kazdy wykonywany 
manewr bezwzgl?dnie “rozliczany” jest 
przez fizyk? - jak w rzeczywistosci]; 10 
modeli owczesnych samolotow (m.in. 
B-17, Hawker Typhoon, Me-262] - 
kazdy z nich wyposazono w 20-40 tzw. 
"break pointow”, dzi?ki czemu efekty 

trafien, kolizji czy 
‘^rzyglebien11 powoduj? 
naturalne uszkodzenia 
(czytaj: "rozsypywanie 
si?”] samolotow. 
Wirtualny 3B0-cio 
stopniowy, niezwykle 
szczegolowy kokpit; 
stworzona r?cznie i 
wypelniona swietnej 
jakosci teksturami 
siatka terenu - 
zludzenie rzeczywistego 
lotu po raz pierwszy w 
tego typu grach (bo to 
nadal “tylko” gra ;)] 
gwarantowane (ale: karta 3D bardzo 
wskazana], 3 teatry wojenne: Afryka, 
Niemcy, kanat La Manche; 30 
scenariuszy (90 misji); ponoc 
niesamowita Al przeciwnikow i 
sprzymierzencdw; opeja gry do 16 osob 

Beneath 

Ninsei 



avy Gear 2 
Wielkte roboty, wymyst Sho^nookich z 

Kraju Kwitnpj Wisni, na Irwaie 

zagoscily w naszej wizjt ppzyszloSci i 

toczgcycti si? lam walked Ta 

popnlernosC przeniosia sip silg 

pzeczy i na kompulepy, na 

klopysk goszczp obecnie Ipzy 

glbwne cykle. Illlamy wipe i 

swiat Mecliappiopa op 

Miepoprese'a, i Eaptksiege 

Sieppy, i HeavyGeap 

Activisionur zajmujpc lam miejsce, 

kttn zoslawil MecliWarrior. 

ALLOR ~ 

Starsiege, kolejnej 
cz?sci cyklu 
Siege'ow, w 
zapowiedziach 
bylo; o nowym 
MechWarriorze 
na razie, poza 

numerkiem 3, niewiele wiadomo, mamy 
za to dla was materialy o Heavy Gearze 2. 
Coz, do tej pory byfa to najgorsza z trzech 
wymienionych serii, niezbyt dopracowana 

cz?sc pierwsza entuzjazmu nie 
budzila, o czym wiedz? na 
szcz^scie nie tylko graeze. U 
podstaw obecnej produkcji lezy 

bowiem 

pm en bardzo| 
fcenny 1 
dokumenf 

zawierajqcy wady 
cz?sci pierwszej. A ze 
byto ich calkiem 
sporo, wszystko jest 
praktyeznie robione od 

r 

poczqtku, zresztq przez inny zespdt - 
stary firm? opuscil... Na poczqtek 
wzi?to jeszcze raz wszystkie materialy 

i pepierowej wersjt HG, na nowo 
przepisano zassdy, dzi?ki mm 
teraz wszystko b?dzre zgodner z 
pierwowzorem. Na emery Lur? 
gdf takze stary engine: N< 

ark Side tod powiedzeri 
Teel the power of thi 

to wypowiedzial pewiii 
oioiec^JRgo syna podezas {edoej ze 
sprzeazeWorizmnyGh), b?dzie leMju 
podsftw takze i przyszlych produkcjf 
Activision, tgcznie z T83.1 
warto nodmiemc, ze nowy 
parokrotnta szybszy, daje 
wi?ksze moiliwD^ci toyfr 
wewn?trz jaskiri czjjwurlynl 
realistyezne uszkodzenia, efekti 
jest nastawiony tylko na ak 
3D... Plusem ma by6 takze 
inteligencja komputerqfir roli 
wystgpi za a wan so wan^JF" 
ekspertowy, dzi?ki czemu kafda wal 
ma byd niepowtarzalna i odppwfednio 
wymagajgca, Afe jako ze pomagai 
b?d? nam skrzydtowi. ktdrymi 
dowodzic b?dziemy przy pomocy 
odpowiednio elastyeznego systemu 

pmunikacyjnego, 
stko da si? 
dd - choc pod 

iem 
jj szarych 

tepowiade si? 
^zystko bardzo 

bme jak i Starsiege, 
fo - koricowka tego roku 
na czym zresztq graeze 

Srzystaje* m 

Bitch;.'Black Widowllf 
(Eeacfb te soezyste 
^relonka, I like it!). To 
nW mmw 
ijrzyjemniflczkowifc.ktd^ 
o^dt^Wss lywusm m 

przeproszam ?a 
wyrazenie, tak Jest w 
presspacku ! Queentif- ■ 

und Zero 
Hprawfrifl imjinvlDfiii! si? 

lull la gra mo ditesiqlky ' 

Enlerlainnient slwor, 

labule: nowa brob Sflj 

01, klflrzy prcezyli, si 

Wflriv Pfllrstlg omW 
SluElnl. Nie rwi| ilotla Wczasi 

misji 
nowycl 
deatbma! 
desert 
pokcnujEic fiofi 
wroga, dokonat 

tego aktu heroizmu. Wspomoc Ci? w tym 
mogq dodatkowe rodzaje uzbrojenia: pila 
mechaniczna, ETF Rifle oraz Plasma Beam 
Do tego dojd? nowe power-upsy 

pmlpir/jwfinc oiecografik? i efeitty 
; postarsno sj? tei 

nirnfzdv;ad akefe i podkr?ci6 A1 v:r ■. ■ 
..... . ,lzres2tg zach^c do nabyDe 

^S^ckenikfe&t i 
przerzutfcEj na punfci# Q2 Ozis U' j. • • 
grubsza - pfezantiJjemy mv wstrzqdnr?ty 
mfezRlfesMny::■. Slk^mdwil Bond) koktajl 
adrenalinowy. Przy okazji recenzji b?tfzie 
na ten temat duuuzo wi?cej... Obiecuj?! ■ 

n 

j-stf \ >. 
t 

f • 



pierwszy nieoticjalny hr^iek z dodalhamf do gry Quake 2. 
fja plycle znalazly sie nowe puziumy (single/multiplayer), 
edytory poziomOw, wygaszacze ekranfiw, fkony oraz tapely 
sttvorzone na podstawie tej stynnej produkcff z ID Software, 
ptjowiazkowe dla kaidego tana gatunku FPP. 

vwwmrmm mi v 

MP3 id w ckwil] obecnej prawdDpodobnie nalbardzie! popularny format plikdw audio, 
johll cbcesz sip dnwiedzied lak tworzyd w tym standardzte, sziikasz programdw, 
ktiie pozwola ci wydohyfi ze swojeyo komputera magiczne dZwfekf - siegnij po Swtat 
MP3! Na kraZku znalazly sle najnowsze odgrywarki, rippery, decodery oraz dokladna 
Iniirukejn, w jaki sposdb slad sie autorem melodli w lormacle mp3, 
(Jwaga: jako bonus na plycie umieSciliSmy dclezke audio! 

niivkiink w i iin i kWfi 
* rrf kompntu, ktftry powtnlen mleC w sv/ef knlekejl kaZdy (an gler slrateglc/nycl), (an lurcwyoli 

ink i RTS-bw. Zawlera ponad 1300 riDdalkowych scenariuszy do naislawniejszych oiar slralegioznycb 
ostatnich lat: Age ol Rides, Allied General, Close Combat,Close Combat 2, Dark Colony, Eastern Front, 
Fantasy General,Harpoon, Heroes Ol Might & Magic 2, Incubation, Mech Commander, Pacllic General, 
Panzer General, Panzer General 2, Red Alert, Silent Hunter, Soldiers At War, Starcratt, Steel Panthers, 
Steel Panthers 2, Steel Panthers 3, Total Annihilation, Warwind, Warcrall 2,Settlers2 ,Dd lego dochodza 
dDdatkowe atrakcje: edylory, trainery, upgrade, patche, tipsy, save'y gier... Jesli kochasz 

I grti strategiczne - hedziesz mial w co grab przez dluoie mieslace. Nie namySlaj sie, szkoda czasu! 
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Zamawiam ptyty: 

Q2.25,00 zt 

Swiat MP3.25,00 zt 

ARSENAL STRATEGA. 25,00 zt 

Lightflow. 20,00 zt 

UWAGA 
pROMOCJA!!! 

C/3 
CD 
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J-s Zamawiam ptyty: 
|| 

”1 nQ2.25,00 zt 
i & >,'—1 
^ s e 
1.1 H rjSwiat MP3.25,00 zt 
= j§ ° 

! ffQARSENAL STRATEGA. 25,00 zt 
Q. O O 

□ □ Lightflow. 20,00 zt 

UWAGA 
PROMOCJA!!! 

Zamawiam ptyty: 

]Q2.  25,00 zt 

□ Swiat MP3.25,00 zt 

□ ARSENAL STRATEGA. 25,00 zt 

^Lightflow. 20,00 zt 

UWAGA 
PROMOCJA!!! 

Jezeli zamowisz dwie ptyty 
'zymasz ZA DARMO kre[zek 
spotu Aural Planet, Lightflovy! 

podpis zamawiajqcego 

Jezeli zamowisz dwie ptyty 
otrzymasz ZA DARMO krqzek 

zespotu Aural Planet, Lightflow! 

podpis zamawiajqcego 

Jezeli zamowisz dwie ptyty 
otrzymasz ZA DARMO kr^zek 

zespotu Aural Planet, Lightflow! 

.podpis zamawdjQcego 
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Do trzech razy szt 

InjfcltH s!q na uHcanh pnlnych 

pracii its |ilfli» raidartej i 

mum\ pr'zez ptiipziio gang!. Mai 
pmiycla, rflobycfe po/p w horiiiio, 

pohoitai hRrosdHf, i&boiczvch ohcyEb ( 

miilaitltiw. ZnlKic; siviiicli rywtli 

B** 'a> 
walki. Oto swifil, n ktoi'p iwyrywb sly 

wilks a Wiistfflrtnacle.IaiBsiIiiiPil 

WbpM... 

CZARNY IWAN Tb groyne stowa nie 
gbwieszczajq bynajmnie j j 
kolejnej bijetyki, w ktfirej okuts 
piJamie szcz$ks dziesiqt] 
przeciwmkdw. a my (iczymy 
combosyH ktbre zapakojj 

naszq glow?. Third World to reat-l 
tactical role-playing game, czylif^ 
rozgrywane w czasie rzeczywis| 
ktorym gracz musi toczyd krvytf 
gangami, w ponurym, ogsrnSfMB^^^ 
rozkfadem swiatem przysztoSci. Activism 
wielkimi slowami wiesci, ze giera, ktflra 
operuje w petnym 3D i jest kombinacjq 
squad-levei combat i RPG, ma 
zrewolucjonizowac swiat gier taktycznych 

Na razie powiedziec mozna jedno. Ekipa, 
ktora zajmowata si? designem TW, to 
stare wiarusy, ktorych nazwiska wymawia 
si? z szacunkiem. Readline Games, a 
dokladniej James Anhalt i Ronald Millar, 

mvmi mfcgi malkoMien%, Jnmcyjhy 

blyskawlczne bitWy, rwlsiie-otliMtey 
czekajq jui Muteniy/AflOroidy, Cyborgi f 
WK Obey, j&ria S.cMt ma arntft^ '2l: 
biston?, unikqirte moiliwo^i bojowe j 
ppi • 
system] Mozf^osd ftopnipwema 
trlidlnq^ci g^'geflorowlhtB^p, 
konfltttiowenla vvBgSv oraz wojtjb w Aj 

■45j8Ct M‘plQyarfivsp tp.wst.fii5ka fia tyro 5 4 
tome. Czy nte odrzocimy go w tmn 

t gpsef i nitflfugo 
wiaditflk. , f X ~ ■ 

pot?z 

tecli; 

jfk Diablo? 
Warccaft Ifl 
Mech Warrior 
2, gwarantujq 
wysoki poziom 
tej produkeji. 
Jrzeci Swiat" 
oparto na 
najnowszym 3-D True Perspective engii 
rodem z Readline, ktory ma nas oszotomi 
i rzucic o podtog? z utratq przytGmno&ci 

Pokwitowanie dla poczty 

..gr. 

stownie : 
ziotych 

; groszy 
-jak wyzej 

wptacaj^cy.. 

na rachunek 
SILVER SHARK s.c. 
Bank Zachodni S.A. 
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pod pis przyjmuj^cego 

Pokwitowanie dla posiadaeza rachunku 

na rachunek 
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Bank Zachodni S.A. 
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NR 11201665-116639-136-3000 

stempel 

pod pis pVzyjmujqcegO' 

Pokwitowanie dla wptacaj^cego 

groszy 
jak 

wptacaj^cy.. 

o 
Q 

na rachunek 

SILVER SHARK s.c. 
Bank Zachodni S.A. 

II Oddziaf we Wrocfawiu 
NR 11201665-116639-136-3000 

stempel 

podpis przyjmujacego 



Heretic II 
Zewp sgdzilain, ze tags jest sii'iii czefioig Heretica, leci teroz imde 
musiats zmienifi swaj btgiiiiy pooled, Jak sty okazoto, tnm c«. 
Herelica jesi... Heretic II, od kioreijo preniiefy dzieii m obeceie ji lylko 
Btaioczki kroczek. Wyiwiiy is engine Quake IS zaskoczy bye mote 
iiiektdrycfi alrcin tojrpnitct si? z perspekiywy irzesiej mM (TPP), a 
isle jak ilotyeticzaa - \mmm\ (FPP). Gzyii zamiasl gipi'f m mayfeznej 
pMdzki wpiajpi z doinej knawedzi ekranu, k^dziemy mooli poiiziwtoc 
swego ImtiBtera od stop do gifiw. 

Jaspin 

rzed nami do rozmazania 

po scianach spora poreja 

' kreatur, do rozwi?zania 

par? inteligentnych 

zagadefy weiskanie 

przytiskow. przesuwanie opornych 

dzwigni, czyli to, co w FPP lubimy 

najbardziej, Nasz bohater b?dzie mdgl 

si? pochwalic sporym zasobem 
akrobatycznych sztuczek, wtqczajqcw 

to wspinaczk? oraz kaskaderskie 

wyskoki, pomocne podezas forsowania 

karkotomnych etapdw czy zdobywania 

ukrytych sekretow. Podobniejak 

..jedynka", najnowsza edycja Heretica 

rozgrywad si? b?dzie w otoczeniu 

przywodz?cym na mysl najlepsze czasy 

inkwizycji czy pogromu czarownic, czyli 

cos na wzor mrocznego 

sredniowiecza. Bohater, zgodnie z 

czasami, w ktdrych przyszlo mu 

prowadzic walk?, oprocz posiadania 
tradycyjnego wyposazenia obronnego, 
b?dzie rzucat wokolo magieznymi 

zakl?ciami, siej?c wsrod 
przerazajqcych szeregow wroga 

spustoszenie i groz?. Multiplayer w 
trzeciej osobie zapowiada si? rownie 
atrakcyjnie, a przebiezka z kolegami 
do pobliskiej karezmy, by tam 

zorganizowac 

sobie niewielk? 
jatk?, powinna 

stanowic mil? 
odskoczni? oraz 

praktyezny 
trening przed 

.jednoplayerowq" 
rozgrywk?. 

Tradycyjnie 
przyszlosc 
pokaze, czy 
polqczenie TPP z 
FPP da w 
rezultacie 
oszotamiaj?c? 
mieszkank? 
wybuchow?, 
czy tez balast 
nadziei 
rozkruszy si? o 
scian? 
przeci?tnosci. 
Zwazywszy 
jednak na 
wzorce, z jakich 
Heretic II 
czerpie swe 
sily, czyli Quake 
II oraz Hexen II, 
mozna by juz 

teraz pokusic si? o stwierdzenie, iz 
zapowiada si? nielicha zabawa w 
otoczeniu sredniowiecznych klimatow.^ 

cdn. 

imeaekmue: _J) 
Euro letter prof. 

KREATOR WWW 

Palskie programy 2 

Andretti Racing 

Atlantis po polsku 

Beast & Bumpkins 
Bez dzojstika nie dotykaj2 

Bioforge 

Bloodwings 
Broken Sword II 

Civilization2+Sim City2000+ 

+Settlers 2 

Clandestiny 

COMMANDOS 
Crusader no remorse 

Darklight Conflict 

Deadlock II 

Deeper Dungeons 

Destruction Derby 2 
Die Hard Trilogy 

Dreams to reality 

Duke Nuken 3D 

DUNE 2000 

Dungeon Keeper 

Dungeon Keeper 

+ Deeper Dungeons 

Earth 2140 mis|e 

Earth 2140 po polsku 

Earthworm Jim 

Final Doom 49.- Q2 poziomy do quake 2 25,- 
Final Fantasy 7 (4CD) 169,- Quake 59,- 

25,- Galapagos 45,- Quake 2 149,- 
49,50 Gene Machine 25,- REAH PO POLSKU 6 CD 145,- 
25,- Gene Wars 25,- Red Alert C&C 129,- 
25,- GOLD GAMES 22xCD 129,- Red Alert C&C + misfe 
60,- Gry 4 U 2 25,- (Aftermath) 179,- 

Gry dla 3dfx -nowosc 25,- Rally Championship 29,- 

GT RACING 99,- Realms of Arkania 49,50 

IF-22 Persian Gull 49,- REFLUX PO POLSKU 49,- 

Imperium Galactica 59,- Resident Evil 98,- 

45,- Interstate 76 49,- Scarab 52,- 

119,- Jack Orlando po polsku 49,50 Scorcher Planet 35,- 

45,- Katharsis 2cd. 29,- Sea Wolf 25,- 

25,- Kick Off 98 45, - Shadows over Riva 49,50 

25,- KKND 45,- Sid Meier's Gettysburg 87,- 

39,- KKND Extreme 89,- Sim City 2000 

159,- Korea-Longbow Misje 58,- + Theme Hospital 159,- 

Krazy Ivan 35r Sim Tower 45,- 

189,- Kupiec po polsku 39,- Simon the Sorceror 2 49,- . 

35,- LBA 25,- Space Hulk 25,- 

164,- Longbow II 159,- SPEEDWAY MANAGER tel. 

25,- Man of War 49,50 Spelfcmss po polsku 49,50 

49,- Master of Orion II 52,- Spycraft 49,- 

145,- Mortal Kombat 3 49,- STAR TREK Generations 79,- 

45,- Moto Racer 45,- STONE AGE po polsku 59,- 

39,- 
45,- 

45,- 

79,- 

tel. 

87,- 

109,- 

49,50 

49,50 

49,- 

NBA 97 45,- 

NBA 98 99,- 

NEVERHOOD 69,- 
NHL97 45,- 

Nuclear Strike 45,- 

PAX CORPUS 115,- 

Populous/Powermonger 25,- 

Power House 49,- 

Privater 2 The Darkening 45,- 

S.T.O.R.M. 

Streets of Sim City 

Strike Commander 

Syndicate Plus 

Syndicate Wars 

System Shock 

TARGET 3D po polsku 

TOMB RAIDER 
Tone Rebellon 

45,- 

45,- 

25,- 
39,- 

45,- 

25,- 

58,- 

97,- 
45,- 

Ultima VIII + Pagan 25,- 

US Navy Fighters 97 52,- 

WERSAL1685 po polsku 87,- 

Wing Commander IV 69,- 

Wing Commander prophecy 119,-* 

Winter Supersports 29,- 

WORLD CUP 98 145,- 

World league basketball 99,-* 
Wyspa 7 skarbfiw 79,-* 

X-Com apocalypse 75,- 

X-Files Unrestricted Access 85,- 

Zork Kemasis 

Itluzyka: 1 
6 eat 2000 Extravaganza 49, - 
Beat 2000 po polsku 115,- 

Biblioteka muzyka 25, ■ 
Eksplozja dzwigku 25,- 

MP3+Audio Pink Floyd 25,- 

MP3+Audio The Beatles 25,- 
Skarbiec Muzyka 25,- 

Swlat MP3 25,- 

Techno power for Beat 25,- 
Wavy dla wymagajqcych 25,- 

Zakrgcone rytmy 

J lapstv mmvczne 25.- 

Crafika 
10000 k!ipa’rt(w 25,- 
Eksplozja kllpartow 25,- 

Micrografx Designer 6.044.0 49,50 

Micrografx Picture Publis 49,50 

Samouczek Photoshop’a 123,- 
Windows Draw 5.0 49,50 

z-amaujma 

30 Atlas po jjofcinr 
English Translator 

JljZYK ANGIELSKI 
J?ZYK NIEMIECKI 

LangMaster Beginner pack 4CD 

LangMaster Elementary pack 4CD 

LangMaster Intermediate pack 4CD 

LangMaster Slownik Collinsa 

LangMaster Slownik Collinsa DVD 
LangMaster Stownik+Pack 5CD. 

MAGIAJ^ZYKA 

PRAWO JAZDY 7 ’98 
Slownik matematyezny 

Wirtualns Szkoia 

Archiwa XXX i 

Bzykanie na ekranie I 

Casino Monte Carlo * 
Figlarne Filmiki 1,2,3 kazda po ! 

Gry hazardowe I erotyezne ! 

Kiss XXX Collection i 

Sex & Sex i 
Sex 24 h I 

Sex 4 U 2 i 
Sex4U ; 

Sex z klasera 

konesera 1,2,3 kazda czg§6 po 1 

Wet the sexy empire 

Manga XXX Collection ! 

Manga Power 

Manga Balanga 'J, 

71 

49,- 

EMERGENCY do oolsku 49 50 ^ godztSM do 16.00 (071) $527002 (ub (071) $537005, 
P P ’ od godi 16.00 do 19.00 (071) 3460036 fmat (071) 3537010 

PISZnaadres: EXE, Skr, poczt. 63, 53-650 Wroclaw 57 
tlUEHnn - usypetnij tarmfarz iqmdmmia na stronfe; 

lab wyilij math na aares: 

Fade to black 
FIFA 97 
FIFA 98 

25,- 

45,- 
99,* www*exet{om+p na aares: exe@exe.wm.pt 

maiowy i 
Wroclaw, uf. Szewska 6/7, III piftro 

Biura hontfiame: 
Wroclaw, ttl. Kolista 4 EXE 



krOlestwo chaosu 34 

wrun - tworzenie postaci 
pi'h^n kPrinn ni <=:ii=> nnrlnhaifl JA, ak stworzyc postac, ktdra bqsdzie ci si^ podobata 

PpzBpraszam^ze w moicli tfihslachj ^ 
Shadow™ uzywain anyielskiej 
tenminologii, ale Hie nftnalem si? jeszcze 
z palslty wepsjg potscznika, a poza lym 
iiwazam, ze oryginal i tak jest lepszy. 

Sammy P|pstac( ktorq grasz w 

IshadQwrgafli to bardo 
rwazny czynnik decydujqcy 
o dobrej zabawie, podczas 
gry, Dlategb wazne jest 
podjqcie odpowiednich 

decyzji podczas jej tworzenia(Vaby 
uniknqc grania nudnym indywiduum. ’ 
Przestrzeganie tych kilku punktow 
wymienionych nizej moze 

doprowadzic do naprawdq dobryctf 
rezultatow i myslq, ze warto: 
poswiqcic chwilq wiqcej i sparzyf 
postac zgodnie z tymi zasad^t dak^ 
na razie pie spotkatem nikogo, kto pio 
zastosowaniu tych wskazowek bylby.i ’ 
pozniej niezadowolony. 

1 1 Koncepcj a *** 
postaci 

Nie chodzi tu bynajmniej o wybor 
archetypu. Nie wybierasz sobie, elJSP 
twoja postac ma bye deckfrem czy 
mi^sniakiem. Oczywiscie, je^li wiesz 
czym chcesz grac, rniej to na uwadze, 
ale w tym punkeie chodzi o co innego. 
Musisz stwierdzic, jakq osobowosc 
b^dzie miala twoja postac i jakq 

osobq bqdzie. Czy bqdzie to punk, 
ktory nie zna innego „miejsca 
zamieszkania" niz ulica, czy tez na 
przyklad ma to bye wielki, glupi troll, 
ktory nie znosi, gdy ktos si? z niego 
smieje. A moze bogaty elf, ktory 
wybral zycie w cieniach, bo normalne 
bylo dla niego niewystarczajqco 
ekscytujqce i malo niebezpieczne? 
Ten punkt jest bardzo wazny, bo 
okreslasz w nim, kirn bqdziesz gral. 
Nie wybieraj koncepcji bazujqcej na 
tym, jak postac ma wyglqdac, czy tez 
jaki bqdzie miala ekwipunek. 
Koncepcja mowiqca o postaci ..facet 
z dwoma pistoletami maszynowymi, 
ciqzkim pancerzem i nieziemsko 
szybkim refleksem" to nie koncepcja - 
to lista zakupow, a nie o to chodzi, 

2. Wybienz archetyp 

Teraz znajqc koncepcja postaci 
mozesz spytac siq, jak bedzie’ona 
zarabiac na zycie (czyli do jakiego 

pozwala, ale z jego pomocq na pewno 
^stwonzysz jakqs ciekawq historic 

![%nfeprzejmowad 
ogdlpie pojqtq silq 
postaci* tylko stwdrz jq 
takq, jakq sobie 
wymysiiles - nie inaezej. 
Nie dawaj jej. 
umiejqtnosci;’ 
me powinna j 
nawet jgdlif 

m 
przewagq nad innymi.' 
Na przyklad, jesli twoja 
postac nigdy nie uezyta 
siq strzelac z pistoletu 
(jest na przyklad 

archetypu bqdzie pasowala). Nie 
wybieraj go jednak na podstawie 
tego, jak duze obrazenia maze 
zadawab, wybrany archetyp 
powinien bye logieznq kontynuaejq 
koncepcji postaci. 

3. Stworz tto 
postaci 

Teraz, gdy wiesz juz, co twoja 
postac porabia teraz, musisz 
wymyslic, jak do tego doszto, 
dlaczego robi to, co robi. Ustal, 
kogo postac poznala (to bqdqjej 
kontakty), czego siq nauezyla, gdzie 
ijakduzo pracy wto wlozyta 
(umiejqtnosci). Czy bardziej 
koncentrowata siq na swojej 
psychice czy tez na sprawnosci 
fizyeznej (pomoze to ustalic 
atrybuty). Nie musisz bye bardzo 
doktadny, szczegoly „wyjdq". 
podczas gry, Tlo twojej postaci nie 
musi bye ustalone w kazdym 
szczegole - jak juz wspomnialem, 
wszystko okaze siq podczas gry, 
wiqc wybierz tylko najwazniejsze 

informaeje, ktore wolalbys sam 
ustalic. Oczywiscie skonsultuj 
wszystko z Mistrzem Gry, bo moze 

siq zdarzyc, ze nie na wszystko on 

A. Wybienz cele 

Ten punkt jest niestety bardzo czqsto 
przez graezy i MG pomijany. A 
przeciez interesujqca postac ma 
jakies cele, do ktorych bqdzie dqiryfc 
Zwracajqc uwagq na to, co 
wymyslifes wczesniej, postaraj siq 
wymyslic co najmniej dwa celelljeden 
krotko-drugi dlugoterminowy. 
Decyzja co do trudnosci ich 
osiqgniqcia nalezy tylko i wylqcznie do 
ciebie, Zazwyczaj jest tak, ze cel 
dlugoterminowy jest trudniejszy do 
osiqgniqcia niz ten krotkoterminowy. 
Na przyklad postac moze sobie 
postawic za cel krotkoterminowy 
wykupienie focusa na poziomie 4, a 
jako dlugoterminowy - likwidacjq 
Damienia Knighta, ktorego z jakiegos 
powodu nie lube Czqsto bywa tak, ze 

cele krotkoterminowe sq w pewnym 
sensie czqsciq dtugoterminowych 
planow. Tak jak w podanym 
przyktadzie - zdobycie focusa moze 
utatwic pozbycie siq nie lubianej, ale 
potqznej osoby. 

5. Dopetnij 
aspektow 
techniczych postaci 

umie 
' na si^ 

umfeszczadw His 
ostacirze 

mijg 
ledll nie pasujq, to jrudno. ffamii 
zb nie musisz bradjiiilioiratesfy, 
mieb tiekawq postal Unikalne 

rasa Inna niz te bqdqce juz u 
dajq duip wiqcej zabav/y - zape\vnfi 

B, Znewiduj to, co 
stworzytes 

Przebrnij przez wszystko, co 
dotychczas stworzyled i popraw 
drobne btqdy i niedcislosci, ktdre 
popelniles, Teraz tez jest dobry 
moment na przejrzenie historii postaci 
i sprawdzenie, czy uwzglqdniles w niej 
niektore rzeezy z karty postaci, takie 
jak pochodzenie niektorych 
umiejqtnosci czy kontaktow. Moze 
zauwazysz, ze czegos zapomniales - 
tak jak ja, zawsze zapominam wykupic 
moim postaciom ubezpieczenie w „Doc 
Wagon",.. 

"7. Oddaj wszystko 
Mistrzowi Gry 

Oddaj swojq pracq Mistrzowi Gry, bo 
przeciez on i tak musi jq 
zaakceptowac. W czasie gdy bqdzie 
przeglqdat twojq kartq, wyjasnij mu 
cele postaci i wszystkie inne istotne 
rzeezy - moze mu siq to przydac 
podczas gry. 
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slgchy, ze odbyl sii 
niewie b mdwiacirn 

pomo 

ryzo 

^viem (rib, 
zalozeri 
rpai'ines 

egow ego na $ar 

WiBtQj 
przetr 
uzupel 
LARPa 
oddolr 
Lachkt 

iim( 

m 

kU 

.-I inwu slg alhyiot Po zeszlorocznyeb 

'c^lapolunh i dolotaiiefii (cfile lain), w 

tym rofcn obylo ala bez nulunlfyEli 

niepitwfi, Mawaoczywiaciu IOrkonie '88. imppezcajazadbilluial 
zliiiM lanslybbw blegania pa lasacb I 
Icti DkDllGSGh w c&JacIi wiadomycli mnlej 
lub bartfzlaJ,SV(iEWPO nto 
normalnych. Fanatycy tafflf, mlacza, I 
kaszy i innych iiiopdEpazyeb ondialoHi 
nioyll wpsszciawyzyfiaipiii 

mium 

- siUmnie) i 
iem (skrtitjl 
:) J. Opowiem a nim r 

pdzniej. jednakie z uwegi n 
wychnwaniu w trzeiwoici wiele co 
bardiiej pikancnycti szczegfitdw 

b^dzie niestety pomini^ty 

nieimiertaljia 
cd to pierwszy raz", ezyll moillwo£S 
wyzycfa sip na mieiach, potam LARPy 

(Monty Pyttion. Robin Hood i LARP w 
klimacie Aliena). 0 na koniec 
oczywi&cie trzydnidwka. Ctiodzq 

Miejsce: oto macie piefwszego 
quests - niech ktoS znajdrVrin map:e 
miejscowoSfi Przewodziszowice! 
Slodki Chryste na niebiel Tak odleglej 
od cywilizacji dziury juz dawno nie 
widzialem! Kazdy kto pami^tal 

zesziorocrny i wczesniejsze Qrkony 

wyt na potgg?, gdyz najblizsza knajpa 
znajdowata sip w odiegFosci okoto 
dwbcti kilometrdw (wmiejscowoSci 

■P- GrfzEez nowemu temu misjscu 
||q boskiega Mirowa ttu wlaSnie 

ialy si? wczesniejsze Qrkany} i da 
mniej boskiej knajpy o kryptommie 

Safgon, ktora od obozu znajdowala 
st^wodtOglbgcijakiefod 150 metrdw! 
Atjtfrez? Siegec blisko dwa kilometry 
rte piwo? Ale nic to, desperacja 
ludzke me zna granic i wypelnilismy 
zarkewe knajpy i meliny. Ale co Warn 

b?d? opowiadet oto zywcem 
ppzepiseny ii ircformatoraJ dojazd m 

Dojazd PKP do 
Myszkowa, a stsmt?d PKS do Zarek 

tnie: Zarek Uthiska!)i albo 

rente skesowano. 

m 
I Zarek 

si? na 
potem kolo klasztoru t 

PrzawofezQwic. 

iu nalezy skr?ci£ 

id kolo przystanku i 
gIu 
tej 

las, Gdy po 
i skef? i resztkt] 

;y na s; 
i na miejscu." 

wladnie 
dletego ptfiSmy Materemi pier 

Nieskomplikowons intrygs i gra 
raczej weiqgajficar chad dla 

niektdrych moze zbyt male 
wyzywaj?ea (np. die mnie, taka juz 

niestety byte specyfika roll). Ten 
Mm tfaktowad bylo mozna jako 
swego rodzaju rozgrzewk? |rzed 

dnjami aastfpnymi L. Tak! Przed 
Allenem, ktdi'y dzial si? tego samego 
dnia w nocy! Tefc jest, les rozierzyl 
St? w Srodkii nocy blyskami latarek i 
okrzykami nagonki na alj&ndw tub na 
marines, zalezy kto akurat kogo 

mordowat Klimat tego LARPa byl 
dfzekajgoy! Swabpda mordowartia 
bardftj pnypadla ludziom do gustu. 
B ze dztato si? to wszystko pod 

osfon? no&y*. 

Dnia nast?pnego odbyl si? LARP 
Robin Hood. D nim mozna 
powiedzred tyte ze si? odbyt I 

fabularnych by wlasnie z takimi 
problemami dawac sobie rad?. Poza 
tym, ze wsz?dzie bylo daleko, to 
miejsce bylo cafkiem, calkiem Cchod 
brakowato widoku zamku w 

Mirowie). Brak wody i 
inne higieniczne duperele 

naprawd? przy tym nic 
nie znaczyly. 

Ale moze wezmy na 
warsztat poszczegdlns 

gry. Zaczqc wypada od 
gry nDla tych co to 
pierwszy razH. Udzial w 

niej wzi?ly praktycznie 
vzszystkie druzyny, te 
bardziej dodwiadczone w 

charekterze bohaterdw 
NPC. Nrzej podpisany 

bral w niej udzial w roli 

niewiele znacz^cego 
w?drownego rnnicba. 

ktdry bawil si? nieile i co 
i rusz zmienial reiigie 

or&z druzyny, i kttirymi 
podrdzowal. 

wyszedl w miar? solidnie. Niestety, 

nie do konca udal si? (skqdinqd 
znakomity) pomysf zorganizowania 
ogdlnej zabawy na zamku jednego i 
barondw. Owszem, ludzia zebrali si?( 
odbyly si? nawet tarice, ale jako^ 

tak wszystko roztezilo si? po 
koscfach. Wine lezy cz?dctowo po 
stronie ludzi ale i znakomitycti 
podplomykdw, ktdre na tym zamku 

serwowano ftu wielka rola 
zbuntowanego kucbarza, ktdry ma 

juz robcenie owych serdecznie 
dosyd), Rozpcoszenie ze strany jsdla 
bylo zbyt: stlne by skupid si? no 
czym^ innym. Gra zekodczyls si? 

qczywi^cie ogdln? naparzamn?. A co 
do naparzantny; okazalosi?, ze 
zeszloroczny pomysi prowadzenia 
walk na atrapy mieczy okezal si? 

absolutn? rewelacj?. tudzie 
zasmakowali w okledeniu si? 
nawzajem plastykowymi rurkami 

owini?tymi g?bk? (wszystko w celu 
zachowania bezpieczenstwa 



krOlestwo chaosu 96 

oczywiscie) tak bardzo, ze gra bez 
takich atrap wydaje mi si? dzis juz 

nie do pomyslenia. 

Dzien kolejny minqt pod znakiem 
groteski w stylu gnupy Monty 

Python. Intryga byta zakr?cona 
oknutnie i jezeli istniaf jakis cel tej 
gry, to byt on bardzo gt^boko ukryty. 

Ws^kQaagtn?lcuppd nawalem ^* 
zdrowepgfupoty gra czy, ktorzy, co tu 
duzo mowic, potrafili wzbic si? na 
wyzyny absurdu. Przykladem niech 

||rtb|(i^iQlilopcy z Powstanczej Armii 

Program wszystkich dni uzupelnial 

rozgrywany od poznych godzin 
wieczornych do wczesnych godzin 

rannych tak zwany Lachkon. Jak juz 

wspomniatem byla to imcjatywa 

oddolna b?dqca swoist^eakcjarim^i 

pewne braki $J.organizaBf (c Wmm 
dalekol), wymuszajqce wyfpy^lenie 

jakiegos sposobu na zagpie si? sobq 
w poznych godzinach SiiPny, 
Zatozenia Live Action Chleing sq ca.k 
proste, cele sq tak wyrazne a 

spelnienie warunkow wygranejma j 

organizatorom wszelkich konwentoyy 

i zlotdw. Prosz?, od razu widad, jak 
kreatywna jest wyobraznia bohate^^ 
gierfabularnych! m 

Zwiericzeniem calosci byla oczywiscie 
trzydnibwka, czyli gra przez trzy dni" 
non sfop, inaczej nazywana gldwnqjB 
ftefcety, zacz?ia si? dosyc pozno 

tpierwszego dnia potrwata jakies trzy 
godziny t szczerze mbwiqc nie wiem 

po,oo w ogdfe si? odbyla:), a to z 
.wtny41 konkursfiw na najtepszego 

kaplana, wojownika i barda 
■JflL m 1 M 

Zydowskiej - Odzial Samobojczy, 
ktorzy walczyli o woinosc i 
demokracj? dzielnie, aczkolwiek 
niekonwencjonalnie: na chwil? przed 

potyczkq popelniali zbiorowe 
samobojstwo i jeszcze pytali czy 
tadnie wyszlo. Znakomicie swq rol? 
spetnil krqzqcy po okolicy 
Komentator, ktory na biezqco 
komentowal dziejqce si? wydarzenia. 
Rownie dobrze wyglqdat Man, czyli 
skrzyzowanie Bogusia L. z Arnoldem 
S. i Sylwestrem S. Ctekst 
sztandarowy: ..Laluniu! Chodz, pokaz? 
ci swoj miecz!’1). No i niezapomniani 
boys - trubadurzy! Ich przeboj 
..Dziewczyna losia” na pewno podbije 
serca kobiet na catym swiecie 
[„Grz?znq mi kopyta w glebie, jakja 
potrzebuj? ciebie...’1), a przed 
chlopakami z bendu widz? szerokq 
drog? chwaly i slawy (zwtaszcza gdy 
zastosujq t? wystrzalowq 
choreografi?). Dj, dziato si?, 

powiadam Warn! 

tyle 

nieskomplikowane, 
ze ten rodzaj 

rozgrywki moze 
stad si? ogolnie 

uznawanym 
sposobem 

sp?dzania 
wolnego czasu 

na wszelkiej 

madci 
konwentach. 

Rozgrywka ta 

posiada tez 
niezwykle wazne 

walory 

integracyjne, 
wzajemnie 

poznawcze, 

pozwala na 

latwiejsze nawiqzywanie znajomosci 

mi?dzyludzkich, tworzy 
nierozerwalnie wi?zy przyjazni i 

zrozumienia oraz tolerancji. Jednym 

slowem polecam t? rozrywk? 

(trwaly po prostu dlugo). Musz? 
przyznac, ze pomysly niektorych 
magow byly zaskakujqce a rytuaty 
niektorych kaplanow potrafiiy mocno 
zajqc wyobrazni?. Ta cz?sc konkursu 

byla znacznie lepsza 
iudzjp naprawd? dayyallz si 
wszystko i potrafili zajqd pul 
Konku'rs na najlepszegcrwQj 

ale charakter brdnmei 
rurkrf/ijestety nie wymuszi 

zdaftenra. No a!? |jo :konkuc 

skomplikowafia natyte, ze trzebe nyfo 
flpopycfw nieco scenafiusz, by 
cfruiyny nie biegaiy^v fmo nie 
wiSrizgcM dataj paciqd. Jak zwykle 
goad guys mieH^aped cztery litery 
fetfguys i, a hosdnna, miio mi 
paiftfarmowad, ze nie do koMa$f?sto 
udalol Nareszcie gra gldwna nie 

Nareszcie gj pigfcwna mesKoiwW 

ekstermiimjq tych ..ztych" przez tyc 
..dobrych"! Szczerze mdwigc nie 

skoMyta sip w ogdle jakimd 
kgnkrstnym rozwigzaniem. Nie udato 
si? boWMUniszczyc giownego . 

questy. to druzyny wywigzyvyalyejj 
ich wypelnlanis natezyeie.; Nie byif 
jakiejd lednej, sjczegdlnie si? 
wyrd2nlaj?cq dru?yny. (dlategonte 

wyrdzniertza gr?. Jest to pociesza 
gdyz widadstgd iz druzyry spare 
wysitku wtozyly w dobre odgrywAnl 
swoich postaci. a prcieciezo takie 
„zanurzenie" si? w Siyiatgryi 
pdemaniesi? odprzadnej 
rzeczywiscodci - a to wladnie przeiie 
wszystkim chodzi. 

Komec gry gidwnej ozneczel 
rdwniez koniec Qrkonu. Nslszy 
tegoroczn? imprez? uznab chyba za 
udan|, Owszem, bylo kilka wpadek 
organizacyjnych (brak wody i 
kiepskie warunki sanitarne, no i 
brak knajpy w okolicy! J, ale deio si? 
je zmwelowad pomysiowodci? i 
wytrwaloSci?. Nowe umiejscowienie 
imprezy z jednej strony mocno 
wktirzalo (brak zamkdw z Mirowa i 
Bobolic oraz malo urozmaicony 
teren gry), z drugiej jednak 
stanowilo spor? nowodc wlasnie 
jesli chodzi o teren (okolice Mirowa 
kazdy orkonowiec znat juz zbyt 
dobrze). Ktod widoeznie dobrze 
zyezyl imprezie, bo na pogod? 
narzekad nawet nie bylo mozna - 
idealna do grania; zeszloroczne 
deszcze na szcz?scie si? nie 
powtdrzyly. A wi?c czy bylo warto 
przyjechac? Bylo! ■ 

— 



Wasz prolilero, z kldrym nie mozesz sobie 
poj'ailzifi? Nsplsz, a moze ktod Ci pomoze. 
Glicesz gos kuj] i c/s p rze tf at/z am iBrid? l\lo 
to Ji^r wystarczy wystac kartkp 
poczlQWg! Znasz odpowiedZ najakiS 
problem tap innogo czytelnika CDA? 
Alia iqift ilraa, pomoz blizniemu! Alapisz 
(na czym eta), wyslij maila... albo go. 
DziS Ty pomozesz komud, jutro ktod 
pomoze Mia... 

###Mam problem 

I "100 gier na 3 komputery" -10 zl. PCS 1/ 

94, 3,6/95, 1,3-11/96, 1-9/97 [z 
dyskietkami) - 5 zl/szt lub hurtem za 100 zl. 
Dyskietki 5,25 za Q,6zl/szt lub w hurcie za 
41 zl. Tomasz Tofel, Dambonia 117/10, 45- 
861 Opole. Tel. 077 747-387. 

•3Dfx Cyber5000 InnoVision - 350 zl HDO 
1,27Gb Seagate - 350 zl. Robert Gruszka, 
Wallisa 2/3, 41-605 Swi?tochlowice. 

•Kart? muzyeznq z wavetable, gwaraneja - 
110 zl. HDD 1,3 Gb- 380 zl. Gry: GTA i 
Carmageddon - cena do uzgodnienia. 10 plyt 
shareware - 50 zl za calosc. Kamil, tel. 
0602 803 117, 

•Kart? grafieznq S3Jrio32 1 Mb za 65 zi 
Grzegorz Kramarczyk, ul. Os. Sloneczne 9/ 
12, 11-010 Barczewo, tel. 089 5148289. 

PC Games Idem 
doliczam koszta 

Towarowa 14/77, 15-007 Bialystok. 

•Karta grafiki S3Trio 64 1 Mb, 16 Mb Ram 

(2x8 Mb, SIMM 72 pin), obudowa COMPACT 
Optimusa - 265 zl (mozna tez nabywac te 

elementy osobno, cena do uzgodnienia). 
Arkadiusz Danielewski, ul Aleja Pokoju 8/62, 
98-200 Sieradz, tel. 043 827-14-38> 

•Gry: Quake 2 - 80 zl, Tomb Raider 2 i Blood - 
70 zl/szt, Realms oUhe Haunting - 60 zl. 
iukasz Kotarba, B. Smialego 20A, 39-400 
Tarnobrzeg, tel, 015 822-81-92. 

•Amiga 600 z HDD Quantum, mysz, joy, 
dyskietki - 350 zl + CDx4 Sony (wtedy’za 450 
zl). Eryk Golawski, Kiernickich 6/23, 21-400 
Lukow, tel. 025 7988056. 

•24 Mb Ram (SIMMy - 2x8 Mb + 2x4 Mb) 
za 130 zl. Grzegorz Kramarczyk, Os. Sloneczne 
9/12, 11-010 Barczewo, tel. 089 5148289. 

•Gry: Dungeon Keeper, Diablo, Wersal, Steel 
Panthers 2, Age of Rifles, Comanche 3 - po 80 
ilfezt. Sprzedem tez CDxB i trzy CB radia. 
Tomasz Sikora, Grunwaldzka 215/15, 32-510 
Jaworzno, Tel 035 61-65-932. 

X4b> 
a gier i programdw) - 3 zl/szt - 
przesylki. Ola'Gintowt, 

•Czy programy [gry, tapety, ikonki) pod W'95 
i stworzone pod nim, odpal,? w przyszlosci spod 
W'98? Krzysiek Br j 

Why not? Pewnie kompatybilnosc obu 
systemow nie bqdzie dokiadnie 100% lcudow 
nie ma) ale na pewno wystarczajqco duza, by 
siq tym nie przejmowac 

•Polanie. Jak wlqczyc muzyk?, dzwi?k itp, 
Klikam na glosniki w opcjach - i nic. Zaplakany 
Lukas. 

•LBA 1 Utknqlem na Pustyni Bialych Lisci w 
jaskini. Prosz? o dokladny opis od wejscia do 
jaskini, az do wyjscia na powierzchni?. Karol 
Lech, Kielce. 

•Neverhood. Nie wiem jak otworzyc drzwi przy 
fontannie. Mam szklank? i potrafi? napluc na 
piszczalki na dole. Pawel z Sierpca. 

Qgdlnie irzeba tsk napint wody do piszczaiek, 
by te odegraiy pewnq mefadiq. Soiucja do tej 
gry.byte wjednymi numerow CDA.,. 

•Gdy wlqczam komputer pojawia mi si? napis: 
"primary master hard disk fail". Ale po 

ponownym wlqczeniu komputera wszystko jest 
OK.., Rafal Pawlukiewicz. 

•Spycraft, Bylem juz w Londynie, nast?pnie 
poszedlem do Birdsonga. Po rozmowie gdzies 
wyjechal. Wiem, ze musz? go namierzyc na 

podst, jego ostatniej rozmowy telefonicznej i 
pomoc ma mi w tym program "sound analysis" 
ale nie wiem skqd go wziqc (jak i rozmowy 
telefonicznej Birdsonga). Zrozpaczony Konrad. 

•Warcraft 2, Tides of Darkness. Nie wiem jak 
przejsc 8-my level (Tyr's Hand). Pomozcie! 
Karol Orzel, Bochnia, 

•Quake. Zebralem ponad 140 leveli do Quake, 
z ktorych wi?kszosc do niczego si? nie nadaje - 
brak przeciwnikdw. Dlaczego wi?kszosc leveli z 
Waszych CD jest puste (bez potworow), 
Grzegorz Oh, Kielce, 

Wynika to stqd, ze wiqkszosc z nich 
przeznaczona jest do deathmatchow. 
Praktycznie przy kazdym leveiu jest speejatna 
notka, w ktore autor informuje czy dany level 
przeznaczony jest dla single graezy, 
cooperative, deathmatchu. Wystarczy wybrac 
sobie takie, gdzie pisze, ze sq dla pojedynezyeh 
graezy a "deathmatch - no 

###Sprzedam 

•Ksigzk? "0 czym zapomnial Microsoft w 
DOSie" (z dyskietkq) -11 zl, 

•Gr? Soltys na 3 dyskietkach + instrukeja - 
20 zl. Rally Championship (na dyskietkach] - 
25 zl. CDA 11-19/97 (z CD) za 60 zl. Chip 
3,4/98 + CD -14 zl Cpisma takze na 

sztuki) Pawel Pasymowski, Krasickiego 11/ 
15, 10-865 Olsztyn, tel. 089 541-41-72, 

•P-200 MMX, Monitor 15" CTX, CDx24, 
SVGA Trident 9750 3Dimage 2/4 DIM 32x1, 
HDD 2,5 GB, plyta VIA VXPro + 5120, 
modem 33600 Zoltrix + Voice + mikrofon, 
SB Pro + wavetable, FDD, klawiatura, 
mysz, glosniki 50W, obudowa minitower; 
gry: GTA, Unreal, Starcraft, Dark Colony. 

Windows'95 + licencja + wiele programdw. 
Gwaraneja 19 miesi?cy, stan idealny Cena 
3000 zL Tel. 0603 165257. 

•Gr? MDK za 80 zl. Marek Smolinski, tel 
022 827-02-94. 

•Gry: Starcraft, World Cup'98 - 40 zl/szt. 
Program: Komputerowy slownik 
j?zyka polskiego PWN - 40 zl. Doliczam 
koszta przesylki. Andrzej Subocz, 

Jeleniogorska 22/9, 59-860 Gryfdw SI. Tel, 
075 701-25-83. 

•Gry: 688 Attack Sub, Chuck Yeager's Air 
Combat oraz Warhammer (na CD) po 30 zl/ 
szt. lub wymieni? na inne, najch?tniej 
strategie. Filip Madaliriski, Mieszka I 18/27, 
63-300 Pleszew Tel. 062 7423912. 

•17 gier na PC (na CD) za okolo 700 zl - 
cena do ustalenia. Do tego 5 CD z 

shareware - gratis Dawid Szewc, 

Promienna 16/27, 33-100 Tarnow, tel 014 
26-92-50 (wieezorem). 

•Gry: GTA, TR2, Quake2, TOGA, Flight 
Unlimited 2, Carmageddon, i inne. Ceny do 
uzgodnienia (doliczam 5 zl na przesylk?). Tel, 
0-602-003-117. 

•Plyt? gfownq 486DX40 z 256 Kb cache + 
16 Mb Ram (250 zl). Kart? grafiki Cirrus 
Logic 5429 (50 zl). Pami?ci SIMM 30 pin 
1x0Mb (50 zl). Ewentualnie wymieni? 
wszystko na HDD 1,5-3 Gb Slawomir 

Lorenc, Stoklosy 1/25, 02-787 Warszawa, 
tel. 641-82-62. 

•Gr? Orion Burger - 25 zl. Artur Mathes, 
Biala 40, 87-100 Torun, tel. 056 654-82- 
67, 

•Cartridge do Pegasusa, w cenie 10-30 zl/ 
szt. CD z GK 4/97 i 4/98 po 3 zl/szt. Rozne 

gazety komputerowe z lat 95-98 po 1 zl/szt. 
3 CD z niemieckiego PC Action (dema gier i 
nie tylko) z 2/97, 4,5/97 - 3 zl/szt. CDki z 

1 | •Local-Bus’owq plyt? gldwnq 486DX2 firmy 
1 1 OPTI z procesorem AMD 

80Mhz, BMb RAM, z wentylatorem i 
■ kontrolerem, a takze TMb kart? grafiki 
1 Cirrus Logic. Cena do uzgodnienia. Krzysztof 

Tchorzewski, Grottgera2/1 m.3, 15-225 
Bialystok, E-mail: krzysiot@friko6.onet.pl 

• Joypad Power Pad - 59 zl. PC Gamer PL 7-8/ 
97, 1 i 6/98 po 2,50 zl 

CD z Chipa 10/97 - 4 zl. Reset CD lipiec'97 
I (nie otwarty) - 4 zl. 

Mariusz Gerus, Spokojna 36, 56-400 Olesnica. 
E-mail; jess@friko6.onet.pl 

•PC AMD K5-PR90, plyta gfowna 75-200 

Mhz, 16 mb Ram, S3Trio65V+, trump Audio 
Wave 32 (kompatybilna z SB16), HDD 1 Gb, 
drive 1,4 Mb 3,5", Cdx0 Hitachi,-'monitpr IS" ( 

Daewoo + glosniki, drukarka Candn'BlG-240 ‘ 
+ software (lista na zyezenie), w tym peine 
wersje gier. Za 4000 zl. 

Krzysiek Malinowski, Gromady Grudziqz 21/4, 
30-657 Krakow. Tel. 012 425-50-00. 

•C-64 + magnetofon + 2 joye + software 
+ zasilaez i okablowanie + cartridge -100 zl. 
Lukasz Jankowski, os. Zwyci?stwa 12/24, 61- 
646 Poznan, 

•Gry na PC na CD: Fade to black za 20 zl, Inca 
15 zl i Hand of Fate 15zl, wszystkie oryginalne 
z pudelkiem i instrukcjq. Lub razem za 40 zl. 
Oraz Szkolny Atlas Polski na dwdeh dyskietkach 

i za 20 zl. Wszystko razem za 55zl.Ceny mozna 
negocjowac. Ewentualnie wszystko wymieni? 
na gr? Need for Speed I,Pawel Gburzynski, ul. 

i Karola Szwanke10/40 06-400 Ciechanow. Tel, 
672-11-80 (kierunkowy 023) e- 

mail:gburcio@friko4.onet pi. 

###Zamieni? 

•Gr? Jack Orlando (2CD) na FIFA’98. Grzegorz 
Rdg, Przedm. Bukowskie 4, 23-420 Tarnogrod, 
tel. 084 6897158. 

•Program "Jak to dziala" na Ace Ventura PL 
, lub Jack Orlando PL. Marcin Grochowiec, 

Wolnosci 27, 33-230 Szczucin, tel. 014 43- 
64-94 

###Kupi? 

•Dokladnq, pefnq solucj? do Quake 2, Ola 

Gintowt, Towarowa 14/77, 15-007 Bialystok, 

•Programy edukacyjne (encyklopedie, 

programy do nauki angielskiego i niemieckiego) 
po okazyjnych cenach. Adam Slupski, 
Warynskiego 20, B6-300 Grudziqdz. 

•Gry: NFS 1 lub NFS SE. Jaroslaw Bednarski, 
Tczewska 4/1, 82-500 Kwidzyn. Tel. 055 279- 
20-09 

•FIFA'98, Road to World Cup w cenie do 110 
zl. Tomasz Brzyszko, Rudka 23, 22-300 
Krasnystaw, tel. 082 576-98-32. 

•Pilnie kupi? gn? Conquest of.the New World. 
Pawel Kojko^GSrnicz^12Al^/81 -572 Gdynia. 

•CDA 1/96'z CD za 9 zl. SS;cft-05 .^zl/szt], 
10-15 (2,5 zl/szt), 29-31 (3 zl/szt). SGK 1/94 

- 2,5 zl, 11-12/94-2,7 zl/szt, 1/97 - 3,5 zl. 
Gambler 11/95, 1,2/96 - 2 zl/szt. Gry 
Komputerowe 1 numer (12/93) i 1-2/97. 
Mariusz Gerus, Spokojna 36, 56-400 Olesnica. 
E-mail: jess@friko6.onet.pl 

###Nawiqz? kontakt 

•Z milq, sympatyeznq dziewczynq w wieku '19?| 
2., lat, lubiqcq komputer, gry, programy ,2* 
grafiezne, nature dobry film i nie tylko... ® 
Marek, UPT 70-405 Szczecin 1. 

' ft 
•PC Klub oglasza zapisy. Konkursy, solueje, 
tipsy, gazetka. 100% odpowiedzi!!! Justyna " 
Janczewska, od. Chqcinskiego 16/6, 21-400- . 
Lukow. 

•Zakladam Klub Milodnik6w Gier 

Komputerowych. Zapraszam ch?tnych! 
???, Portowa 7/0, 03-197 Warszawa. TeL 
022 676-92-20, 

•Zalozylismy klub milosnikow Carmageddon. 
Zgloszenia kierowac na: dawidz@kki.net.pl. 

•Z poczqtkujqcym swapperem, 100% answer. 
Karol "MOK" Serwotko, Daleka 1a/i 5, 15-037 
Bialystok 

•Z osobami lubiqcymi gry fabularne i RPG 
(najch?tniej z Mistrzami Gry). ■ 
Kacper Stefaniak, Szkolna 3a/6, 22-200 
Wlodawa. 

•Koder poszukuje nowych kontaktow (dolqcz 
dysk 3,5" + kilka swoich programdw, najlepiej 
wT.Pascalu 7.0); takze z grafikami. Napisz! 
100% fast answer. Mateusz Olejarka, 
Franciszkanska 10,.37-500 Jaroslaw. 

•Z muzykami zajmujqcymi si? muzykq techno. 
Excell/Future Revision, Strdzowska 24/20, 30- 
500 Sanok. 

###Forum 

• "To, ze ktos jest daltonistq, nie oznac^e^ 
kolory nie istniejq"- do wszystkich tych co.nie 
wierzq w UFO ;). Pawel Napiorkowski, Pultusk 

Anonse \ip teco wysylamy tylko i 

(listy nie 
. f _ mom 

DLQIV, Nr 
DRUKf 

2. Ofei 
nadeslari] 
3. Wysyii 
Spg 
m 
zosC 

PodpfteSW?, ib jaki oferujesz to, co 
chcesz sprzetlat lub kupic. 
4. Nie b?dq zamieszczane ogloszenia 
zawierajqce oferty handlu hurtowego i 

sprzedazy/kupna/wymiany pirackiego softu 
lub tez sugerujqce takq mozliwosc. 

5. Redakcja zastrzega sobie prawo do 

skrdtow, przeredagowywania anonsow i 
odrzucania ofert nie spelniajqcych warunkow^ 
powyzszego regulaminfl~^^ 

6. Redakcja nie ponosi odpowiedzialnoscP^e, 
tresc ogloszen i wynikle z nich ’skutki? 



LISTY, czyli ACTION REDACTION 
Adios pomidory! 7 ; i 

Zegnaj lato na rok... iza sig w oku ktgcL Jak szybko led ten czasl I znow dni bgdg (juz sg, kurczg!) 
coraz krotsze deszczowe chmury przystonig niebo, a szeregi ponurakow z tomistrami, teczkami, 
plecakami itp. ruszg na swg codzienng katorgg. Jak szybko minify wakacje (dobrze, ze choc 

bezpowodziowo...). Nic, ino sig po...cieszyc lekturg najnowszego wydania Action Redaction! 

iviysi miesiqca: Nagrodq, w wysokosci 5000 zf, przeslemy faksem 

Ocena, wycena, przecena 

Hi! Kilka rzeczy sktonito mnie do napisania tego listu. 
Jedng z nich byfa cbgc zaprezentowania mojej 
tworczosci nieco szerszej publice. I pozostafych 
nalezafoby wymienic CeDeki. Przyznajcie sig, jak to 
mozliwe, ze robicie najiepsze czasopismo zajmujgce 
sig tematykg gier komputerowych w Polsce? :). 

A teraz do rzeczy: 
1. Scena. To jest to! Jestescie jedynym czasopismem, 
ktore traktuje to powaznie m.in. przez dziat i stuff. Oby 
Scena nigdy nie znikngfa z CDA. 
Jest to gtowny powod, dla ktorego kupujg CD-ACT!ON. 

Spoko, scena ma sip dobrze! 

2. Krolestwo Cbaosu. Coz, wedtug mnie niepotrzebnie 
zajmuje to tylko miejsce w czasopismie. Bynajmniej 
nie dlatego, ze nie lubig RPG (wrgcz przeciwnie - to 
miia rozrywka), a!e miejsce dla takich artykutow jest w 
“Magii i Mieczu" czy fanzinach pokroju K6. Jesli 
cbodzi warn o prdby zainteresowania graczy czy ms 
innym niz kompuierem... Probujcie dalej. 

Otoz to - nadal bpdziemy probowac! 

3. Brawa za szatg graficzng (klap, kiap). Od numeru 1/ 
98 znacznie czytelniejsza. Zarowno liczba scree now, 
jak i czcionki sg odpowiednie. Nawet spis tresci 
emluuje w dobrym kierunku :). Oktadki sg O.K. Tak 
trzymac! Tylko liczba literowek jest denerwujgca. 

Walczymy z literowkami, ale nie zawsze z powodzeniem. 
Lecz '‘jutro nalezy do nas!" 

4. Kompakty. Pod wzglgdem zawartosci - najiepsze 
jakie widziatem (scena, bonus, ilosc dem). W numerze 
5/98 zmieniliscie ich wyglgd. Bardzo dobrze - miafem 
juz dose koforu czarnego. Jest tylko jedno mate ale... 
Na moich srebrno-czerwonych kompaktach widnieje 
teraz napis CD-ACTI... Mozna by bylo to poprawic. Ja 
chcg tadne kompakty!:) Pudetka - oh yeah! Byt to 
jeden z powodow, dla ktorych zaczgtem was kupowac. 

Te "CD-ACTr tez nie wszystkim w redakcji sip podobajq, 
wipe calkiem niewykluczone, ze szybko cos z tym zrobimy. 

5. Konkursy. Sg niesamowite! Uwielbiam je! To takie 
pisemkowe aUdiotEle. Mam tez pomysf na nowy 
konkurs: jak nazywa sig czasopismo, ktore wfasnie 
czytasz? a) CD-mi; b) CD-ACTION; c) ACTfON-CD. 
Do wygrania if e cennych nagrod, np. dozywotnia 
prenumerata CD-ACTION... 

Konkursy sq po to, by rozdac nagrody, a nie dotowac 
graczy I zaraz - to nie jest pismo “Ploty i donosy; czyli 
kto z kirn i kiedy i co na to jej/jego mqz/zona"?! To co ja tu 
robip?! Sorrry, pomylilem redakcji juz spadam! 

7. Uwielbiam teksty reklamowe!;) 
8. Uwielbiam reklamy!;) 

Taak? No to postaramy sip wkrotce dac.Ci wipcej powodow 
do radosci 

0. Tak, made raejg! Dawajcie kolejnym sequelom, 
powtorkom itd. wysokie noty, dzigki temu za kilka lat 
grab bgdziemy w Quake’a V\ Dune 10000 i Battlezone 
4.1 drugiej strony swiadezy to o braku wyobrazni 
twdrcdw gier, chgci robienja pienigdzy la two i szybko,. 
oraz o tym, ze rynek gier komputerowych coraz 
bardzle| pnypomfna rynek muzyki pop, Nabywcy majg 
juz coraz rnniej do powiedzem. Lfczg sig tyfkQ ■ 
pienigdze. To same tyezy Sig wSzelkwb add-ondw \ 
mission patjkCw*. ' v 

fettoyWn, Bydgoszcz 

• To, ze robtcnle sequel\ jest duzo bardziej 
linansbwo 'ffle 'wymyslem au'tor6w gtor \ 
(popatrz raforfn£jj timmj A u tu si$ tylko 
* no, takaiiest.'pr^tfa! Tei wolelibySmy 

gierki niz np. Tomb Raider 24 - ale to nie oznaeza, ze tylko z 
tego powodu bgdziemy takim grom zanizac oceny Bo 
potem to juz z gorki - dodatkowo obnizymy angielskim 
gierkom oceny za ruch lewosironny w Anglii, Niemcom 
odegramy sip za rok 1939, Francuzow pokaramy za jedzenie 
zab, Amerykanom dostanie sip za “Polish jokes", Polakom - 
z czystej zlosliwosci..* 

Pawko-propozycje 

Qgolnie jestescie OK, cool i DE BEST!!! Wkurza mnie w 
Was jak sptawiacie niektorych czytelnikdw, np. “od 
tego jest Kawaii”, “od tego jest Action Pius". Do 
waszej wiadomosci: kupujg CDA i bgdg - nie bgdg 
kupowa!-Action Pfusa i Kawaii; bo nie starezy mi kasy! 
Dlatego chcg miec wszystko w jednym. Kilka 
propozycji: moze by tak plytka z hitami z roku ’98? 
Wydajcie jednostronny tygodnik z tipsami. Jeden 
numer bylby jedng kartkg do skoroszytu, ktory byscie 
dawali za friko. A moze by tak 150 stron i 15 zt? 
Kohczg, bo mi sig dtugopis topi w rgku! 

Pawko Jabko z Warszawy 

A myslisz, ze nas to nie wkurza?! Tez chcielibysmy miec z 
300 stron i zawierac wszystko, co tylko mozna napisac o 
komputerach... Ale gdyby sip tak stafo, to na pewno nie 
starezyloby Ci na nas kasy - i wtedy slalbys listy “rozbijeie 
Mega-Action na CD-Action, Action Plus, Kawaii i PCS, bo 
inaezej Was nie kupip, po co-mi 60 stron o mandze w 
pismie o grach" itp, Moze nie? Pismo "wszystko w jednym" 
nie jest zresztq 'najlepszym rozwiqzaniem - zawsze sporo 
osob uwazaloby, ze za duzo piszemy o “glupotach w 
rodzaju mangi, a za malo o komputerach" - a drugie tyle 
miatoby dokladnie odwrotne zdanie. Nigdy wszystkim nie 
dogodzimy i z tym trzeba sip pogodzic .. Co do innych 
propozycji: plytka z hitami’98 mija sip-z- celem. Przeciez te 
wszystkie dema juz s^/byly/bpd^ na naszyeh CD, wipe po 
co sip powielac? Jednostronny tygodnik, skoroszyt - 
zapomnij, takie sq realia. 150 str. i 15 zf - mogp sip zalozyc, 
ze za jakis czas osiqgniemy oba cele - tzn, bpdziemy mieli 
150 stron i bpdziemy kosztowac 15 zl. Nie mogp jednak 
obiecac, ze bpdzie to w tym samym czasie 

Girl’s Corner vl.O 
Czytam Was od niedawna (mam dopiero 4 numery), 
aie juz przypadliscie mi do gustu. Jestescie extra, 
jedyni, niepowtarzalni itp. Nie wiem co inni od Was 
chcg, ale ja uwazam, ze jestescie idealni. Potgpiam 
wszystkich, ktorzy narzekajg na ceng (w koiicu z 
czegos trzeba zyc!), peine wersje i btgdy w tekstach 
(...) Jezeli cos sig komus nie podoba, to nieeb zmieni 
pismo na lepsze (o He to mozliwe). Wedtug mojej 
ankiety, przeprowadzonej wsrod 100 posiadaezy PC- 
tow, czyta Was 97%. (...) Pozdrawiam catg ekipg, a 
szczegolnie Smuggfera. 

Dziewczyna z Gliwic 

No proszp, coraz wipcej listow od dziewezyn - to cieszyf 
Dzipki za mile slowa! Przy czym my nie uwazamy, ze 
jestesmy idealni (choc dgzymy do tego) i nie'mamy nic 
przecjwjtf opinlam ffiytycinym i wytykemiu naszyeh bipdbv; 
- fiomag? na/ri to w elimlnowamu ustereK Gdyby wszyscy 
tyfkorT>as ct,iwaiifi - to by s\g srybko zrobilo nudno i w ogdle 
za slodko97% posiadficzy jPC^zy.tefnikami CDA ; ho ho, 
ip byfby y czad! l.osSbisle prifMwMs od ^ugglera 
(Mr Jedl Jest zazdFofny. >:' 

Girl’s Corner v2.0 
ie Waszs gazeta jest fantastyeznp i ze odwalacie 
kawat dobrej roboty, to jut pewnie wiem, wige nie 
bgdg o tym pi sad, tytko od razu przejdg do rzeczy: 

ii blaczegg w marcowym CDA piszemJtf Ponmnej 
Dtoni) “anonse do tego dziaHi wy$0Jcm wytgcznie na 
kartkach pocztowych'\ a w kwietifiowym ypa czym 
chg&cig, byletcfe wysylaH^CS]) ; 1 

r in 1 ^ 
: Sjjr?wa IdsfOTSta. Dmga 

^ytania zawarip 

Natomiast anonse na kartkach pocztowych sg pozyteczne z 
dwoch powodow: i) latwiej je wylowib z masy listow; 2) 
kartka ma malq powienchnip, wipe autor musi sip 
streszczac (ostatnio kto§ przysylal nam w Ii6cie anons na 
dobre dwie kartki zeszytu drobnym maezkiem -gdybysmy 
to wydrukowali, to 3/4 PD mielibysmy z gtowy)'. 

2. Jak uruchamiac gry z czystego DOSa? 

Musisz "dokopac" sip do katalogu z tq gra i poszukac 
jakiegos pliku z rozszerzenlem .exe albo .bat (np. Quake.exe, 
Turok bat) Nalezy wpisac tp nazwp i nacisnac Enter Ale 
lepiej robic to np. za pomoc^ Dos Nawigatora - 
podSwietlamy wybrany plik, naciskamy Enter i po sprawie. 
Naturalnie tyezy sip to tylko gier, ktore dzialajq w "czystym" 
DOSie. BTW: to pytanie raezej do Pomocnej Dtoni niz Action 
Redaction... 

3. Czy Mr Jedi mogtby przestac “lewitowac w strong 
Kawaii” i (...) nieco czgsciej skrobngc cos dla CDA? 

Jedi mdwi, ze zasadniezo mbglby, ale jako Naczelny Kawaii 
ma na glowie tyle obowiqzkow... I tak malo sip nie 
rozdwoi... 

8. Zawiodfam sig! Zdjgcie redakcji (...) jest 
mikroskopijnych rozmiarow, a ponadto nadai nie wiem 
kto jest kto (...). 

Zrobilismy to celowo (nawet specjalnie stylizujqc fotografip 
na archiwalne zdjpcie) - nic tak nie zaostrza apetytu jak 
oczekiwanie,^ 1 niepewnosc. Kiedys zrzucimy maski..., ale 
nie tak znow szybko, o nie... Zdradzp na razie, ze na zdjpciu 
nie bylo: Yasia, Yabola, Peter Pana, a Gem.ini’emu widac 
tylko oezy. Co, za malo informaeji? No to Mr Jedi trzyma w 
rpkach figurkp (rozow^!) UFOka, a Smuggler jest gdzies po 
jego lewej stronie, Ponadto: Mac Abra nie ma dlugich 
wlosow, Allor nie nosi okularow, Inquisitor nie ma wqsow. 
Teraz mozesz zaczqc dopasowywac xywki do twarzy... 

9. Wigcej humoru w recenzjach. (...) Czytajgc niektore, 
mam wrazenie, ze czytam prace magisterskie (...). 

No coz, mamy paru studentow na stanie, wipe moze 
chlopaki trenujq pisanie swoich "dysertaeji"? A serio - 
staramy sip wsqczac nieco humoru w nasze teksty, ale nic 
na silp. Wyobraz sobie, ze ktos mowi do Ciebie - “no, 
powiedz szybko cos smiesznego na temat "bitwa pod 
Grunwaldem", ale juz!". I co bpdzie efektem.„? - t 

10. Proszg, nie piszeie w recenzjach tekstow typu 
“teoretyeznie jest to strzelanina w typie Mageslayer 
czy Take no Prisoners". Mam komputer od jakis 5 
numerow CDA ;))) i te tytuty naprawdg nic mi nie 
mowig. (...) Proszg o wigcej wyrozumiatosci dla 
poczgtkujgcych. (...) Mimo wszystko jestescie super. 

Lara (bez skojarzeii), Drezdenko 

Masz raejp - ale... tym jednym zdaniem mozemy zastqpic 
czpsc recenzji gry, co czasem jest konieezne, gdy np. ma 
sip na to stronp, a tekstu jest tyle, ze bez problemu 
starezytoby na dwie i trzeba sip streszczad. Porbwnujqc gry, 
staramy sip odwolywac do stosunkowo nowych tytulow - 
choc (jak widac) nie zawsze to pomaga. Pocieszp Cip, ze za 
parp numerow CDA bpdziesz juz na biezqcg Z'wszystkim; 
mozliwymi grami i problem sam sip rozwiqze, Uszy do gory! 

Gtos sumienia? 

Cbciafbym Warn podzigkowac, ze nie dajecie sig 
nam dwie na wprowadzenie mangi, czy X-files - to 
psuje catg gazetg (...) Nieeb mi ktos jeszcze powie, ze 
ebee zeby byto wigcej tipsdw albo zeby powigkszyc 
Action Redaction. Fakt, zdarza sig, ze inne gazety majg 
wigcej tipsdw, ale czy ktos zna drugg takg gazetg; 
ktora mb dodafkoWe czasopismo z tipsami i soluejami 
takiml jakyv Action Plus? Albo czy ktos widzial dwie 
peine strony bdpowmdzi na listy - je$ll tak, to potowe 2 
tego to bezsensowtie rysuneezki. No, konezg/bo idg* 
tworzyC mapy do Stgrcralta na kartce. / 

' . Twix 



Hmmm. troche Ci? lawtedllimy - posre«ylljmy Action 
Redaction. Wybacz... 

Dooiekliwy 

LI No, cos ml lu fits pasujs. Zapewniacie, ze nie 
btfiie u Was mangl. K-files itfk A tu co? W "scams” 
widzialem jakieS mango-podobne picturki, w 
"utytkach" -X-fifes; by! nawet fdkis fekst o tym Urns, 
fables lkonyr idjpda.. Czyzbyscie zmienlli zdanie i (...) 
utegUim komercjdiiiacjt? (...) Thx za art o Star Wars. 
Po jego przeczytamu najpierw potmrnte sip wq***, za 
jakli paiant mi szarga iwigtoM..., ala potem zaczglem 
anatizowat zawarta w tekScte argmeuty. l az mi si? 
zimo z wraienia ztobllo, bo... jest tarn wide racjl. 
Kurczg. kto by pomydat, ze moja ukochana Rebelia to 
jakioS "plains pachotki". Buuut stractiem zftidzBftfQ, 
idg stg zaciqgngt do sztunnowcdw. (...) W ogdle 
pomysl na dzlal "na iuzle” jest OK Mote tak 
przedtuzyt jego zywot takie na czas pomkacym? (...) 

Dociekliwy z Zielonej Gory 

Me, diaczego? WszystkrvJest dale) W iak Wo. 
ZapewniaUSmy, is nle mamy zamlarii wpTGwadzaC na lamy 
kacikbw temstycznyeh poSwfeconyeh lym zagadnlemam 
Ale to me zneczy, za zamierzemy cenzurowaC wszystko. co 
ma zwlazek i mang* i X-files, To ptmcW byiby idiolym 
MW pojawia sig Jakia4 ciekawe artykuly. gry (no wftsnfe - 
Fox zrobit gig oparig na temalyce X’-files; czy mleliiimy Jej 
nie opisywaC?). lo lamy CDA dfa nich szeroko otwarle 
Star Wars - tak. ten artykul wabutoll zywe emocje u 
czytelnlkdw CDA. Co do “na luzle’ * trod no nam, w chwili, 
odv olsz? la stowa coS powiadzieC. Ale byb moie od czasu 
do czasu w ■powakacyinyctf CDA bed* sig pojawiaiy takie 
teksty.., [ 

Fajnie i niefajnie 

(...) Dzipki za Timeshock. Super giera!!! Szkoda tylko, 
ze przez lo wypadt 1 CD na demka. Czy nie 
moglibyscie dawac ich wigcej na pierwszym CD? (...) 

Gryzzli, Tczew 

Echhhh. Jakby tak podsumowac Wasze zgdania odnoSnie 
C D, lo wy szloby co§ takiego: 
a) Jak najwigcej moftlwte nowych gier na CD 
b) jednoczeSnie lyle samo demek co kiedyS 
c) dodatkowo Jak najwiecai bajorkdw, uiyikOw, programOw, 
Scleiek audio, avlkdv/ tip. na CD 
d) ieby byla "pelnokompaktowa- wersja nowej gryh ale tak 
zrobion^ by zajmowala nie wi^ce] ni£ 50 Mb na CD. ;J 
e) j zeby na kazdyrn CO byto pare tak spakowanych flier 
A niestety sprawa wygt^da tak. ze: im noyvsra giera. tym 
wlecej miejsca zajmuis na CD. Zatem n|e moze ich byb 
duzo. A skoro jeden CO zaimuje giera - lo demek musi bye 
mnlej. bo ten pozostaly CD nie jest z gomy. im wkfcej 
demek. tym mnte] miejsca na irme bajery {tub na odwrot). 
jeill kto* umle znaleib sensowne wylScie z toj sytuacii 
(pomliafqc geVdalm rady typu: ^dodaicie 3-ci CD i nie 
podwyiszalcia/obnizcie cen?p, nlech sie do nas prime 
Zfllosi, Zalnidnimy go od r^ki. za dowotboi wysakosci 
□ensio; w koheu geniuszc nie co dzteh stg trabaj^). 
Wszelako aby pogodzib wszystkfcb, ohjecujemyt ze od 
czasu do czas damy |akie£ starsze (peine) gieriu, ktore nie 
zajma calego CD^ka i dzleki temu bedzie Mo miejsca na 
inne rzeezy. Zadowolenl? Aha! GbiecaliSmy ktedyS: b^dzie 
caly CD przeznaczony na gty w pefnych wersjacn, bez 
mdnego chobby dams*. Wytykeif^de nam. ze nie 
dotrzymaltSmy stowa. A co powfecle teraz? Ronadto na 
sierpniowych CD-kaob demek bylo od oronta. czyz nEe? 

Ktamstwa i CDki 

Uwazam, ze jasteicie twietnym pismsm 
komputarowyni Najlepszym na potskim rynku irngdiy 
innymt diatagoy is za ceng 13 zt 99 groszy dostajg 2CD 
z nainowszymi grami i oczywttcie Swietnym "Bonus- 
em” Szala graliczna pisma 9/10.Teksty tez sg iwmine 

do was pargpylad: 

t mm midlem 486 0X4 z 8 MB RAMu. Czytajgc 
reodOzie w waszym pl&mia, dowiadywatem sig iz 
minitnam (!) mmagenta najaktf grq to np. P-SB 8MB 
RAM. Mtmo zb mialem gorszy spngt, gra tiziatata i to 
poprawnie. Dlaczsgo phzecie takie rzeezy 
(ktamstwa). Jak wlda6, nie byty to: "nmlmalns 
wymagania"! 

Opibramy sip' na iliformacjacii producentbw. "Minimalne ; 
wymagania’ Id zapewne (w/fl nrch) iakie( na KiOrych.peje 
sig w denj are sensownte:grab' l dzlata ona szybeiej mz 1.5 
klalki nai sekunde. Przeeief! jakby si? uprzet. \o mozna np; 
grab w Quake na powiedzmy 486/33 w pp. 400x300 ■ lylko 
co to za graniet 

Z Olaczego wygfgd CD-ROMd (zawnglnmy) za kazdym 
razam jest irmy. Pewnie zwalniacie zbyt czgsto ludzi 
odpowiediialnycfi za fago wygtgd. Gusta so rozne. 

Adam Rangotis, Warszawa 

Ze cooo? Do tej pory nasze tD byty czame. teraz sa 
srebrno-czerwone. Qt4 wszysikie nniany. No, chyba ze 
chodzi Ci o napisy (tytuly) demekt czy moie ich oktadke? 

Plusy i minusy 

Na poczaiku cttcialbym powiediieds ze czy ism CD 
ACTION od rntmeru 1/961 mgle widat postm w 
rozwoju tago pisma. Moim zdantem jest to }6dno t 
najlepszycb czasopism komputezowych w Polsce (jestt 
nie najtepsze). Pismo jak pisma, ma swoje plusy* ma t 
minusy. Teraz przejdg do jego oceny. 

PLUSY: 1. Szata grafiezna jest COOL!!! 2. Dobry papier, 
OKU! 3. Konkursysg rewefacyjne!, a nagrody... coraz 
bardziej atrakcyjne!!! 4. Scena jest EXTRA! 5. Cena jest 
przerazajgco... NfSKAU! 

MINUSY: J. Jest coraz mniej programdw utytkowyeb. 
2 Niewiele jest petnych wersji gier i programdw. 3. 
jest zbyt mala tlpsow do gier. 4. mtestm Chaosu jest 
do d 5 Pomocna Dion powinna by& wigksia (dwie 
strony to minimum). OCENA OGQLNA COA: 8/10 (do 10f 
W brakuje Warn bardzo niewietet). 

Ps. Emilio, pobitem twdjrekord w gne international 
Rally Championship. Na trasie Waucliope mtij czas 
wynosi 3:21:27.1 nawet sig nie spier... (sorry! Miaio 
byt "spocllem't Emilio to mdj najlepszy kumpel ma 
sig rozumlet Kcfirne, bo ml sig siostra zaezyna w 
piekarniku zarumieniat 

CATNIP Bielsk Podlaski 

Plusow skromnie nie skomentujemy Natomiast co do 
mlmisOw... , ^ ^ 
Ad I No ebz - cob w cob. chcecie duzo demek gier. ouzo 
baterkbw lip ... GdzleS (i jakims koszlem) trzeba to 
mieScib... Cliob mimo wszystko zawsze tych uiylkOw 
troche lednak jest. I lo cz^sto w peinych wersjach na CD. 
Ad 1 Baaa... Warn zawsze jest ich za maio {co nas wcale 
me dziwi). Ale zna|di inne pismo c podobnym prolttu 
tematyeznym co CDA, ktbre daje ich wEgcej i za podohnq 
cene... albo poFbwnaj to, co olerula konkurentylne pisma z 
naszq ofertq. I co? 
Ad 3. AAARGH! Dajcie mi siekiere, to si? powiesz?! 
Ad 4. KCH jest do... czytania. Dla tych, ktorych to 
interesuje... . 
Ad 5. To co - mamy sami wymyslac tikcyjne anonse typu. 
"oddam za darmo P-266 II z 64 Mb Ram"? Akurat objetosc 
tego dzialu zalezy TYLKO od Was... 

I jeszczB coS - masz nieSmiatft siosir?, ze sie tak rumieni? 
Ciekawi nas let jak porozumEewas* si? ze swoim 
najlepszym kumplem, gdy nie ma w kiosku nowego CDA? ;* 

Grunt to koledzy! 

Na poczgtku mojego listu chciatbym zaznaezye, ze 
kupujg Was od roku. A teraz do rzeezy: 

1. Powiedzcie cos wigeej o Ugly Joe 

Prawdg powiedziewszy. Qdyby pominqt liezne slowa 
niecenzuralne, klbre same clsnq si^ na usta, lo a tym 
osabnfku nie da sle duzo powledzieb. Chieje natogowo 
pepsi, kolekcionuie komiksy i kotem Garfietdcm, lubi Star 
Wars, opowlada stare doweipy i skutecznle dezorganizuie 
nam grace A xywka dokiadnie odde]e jego wygl^d, 

5. Zamieicie na ptytee filmik oprowadzajgcy po Waszej 

redakeji. 

Hm, propozyeja catkiem sympatyezna. Postaramy sig (moze 
pod' choinke) cob takiego zmajstrowac. 

6. Kiedy Wasze pismo znowu podrozeje? Prawdg 
mowige, nie mogg sig doczekac. 

No i wykrakaleS 

Dai se luz, wiaez komputer kumpie. wa|di w DOS, wpisz 
‘'format c:" i powredz mu co roblsz. Zaloz? sie o 1000 zl, ze 
to wywola natychmiastowy efekt. A jak nie - nacisnij Enter. 
Zobaczymy, kto b^dzie bardzrej etratny. 

Jeszcze raz Haker 

Dzigki za wydrukowanie moich iistow, zawsze o tym 
marzytem (...). J _ 
6. Pod jaki adres mam wysytac anonse do Pomocnej 

Dtoni? . n . . 
7. tie dostajecie Iistow miesigczme? (...) 

Haker Michat, Czechowice-Dziedzice 

Ha a tak narzekaleS, ze nie czytamy wszystkich listfiw i w 
ogble iesteSmy dranle... Cierpliwo^b poplaca! DziS, jak 
widzisz poheratalfSmy Twbj list nlesamowicie, ale tak lo 
Pywa Anonse do PD wysyfaj na ten sam adres co ftsty, jeno 
na kartkach pocztowych, 1 z dopiskiem Pomocna DloP. 
Lislbw do nas zasadnlczo nie Hczymy - ale lak na oko lo 
jakiei 2-3 kg co mieslec, czyli duzo. Nie wspominaiac o ft* 

mailach... 

Porady przedmatzehskie 

Jestem Waszym stalym czytelnikiem (...) Numer 5 
(maj) to kaiastrofa. Screeny sg zamazane t 

mewytaine, a tekst rozmyty (...) Mam 22 /afa czas 
wolny spadzam z mojg nanaezong pried komputerom. 
Mam pylanie: jak sip Warn udalo przekonad zony tfo 
gier komputarowycb? Moja fuba tub me ctarpl (wyjgtek 
to pasjans w Windows f f/ippery), uwaza za to strata 
czasu i pienigdzy. Qoszto do tego, ze wszystkle zakupy 
gier tub czpSci music przad nig ukrywac, tub zamtac 
Ich ceng. Gdyby wiedzidfa co to jest 3Bt)r /' He za niego 
da fan i - chyba by mnia rzucita (...}. 

Artur Wesierski, Mark! 

Ninety, drukamia znbw data.., no, nlewaine co, I czfsb (na 
szcz^Scie nieduza) naktadu CDA 05/99 wygkida raezej 
nieszczegdlnte. Nieslety. nio mogllSmy nie na lo poradztc, 
mlmo ze nasi oztowiek doslownie stal nad glowamlpanbw 
drukarzy \ pilnowal jakusci wyrfruku. Ale wystarezylo, by rnt 
chwile odszedl od maszyny... l stale si^ Grrr, Tak nas to 
wkiirzylo. ze natychmlasl zmieniiiSmy miejsce. w kmrym 
drukujemy pismo (bo iuz nie pierwszy raz wyaeii nam takie 
zagranle} \ od numeru Ifpcowego widab islotna poprawe (me 
liczac Jerzego Poprawy, klbrego tez widab, \ lo me od 
llpca). A co do porady... Sprawa Jest bardzo delikatna. 
na lo melody, ale nieslety np. moja (Smuggiera) zona 
rOwniei czyta CDA, wipe sam rozumlesz - nie mog^ si? 
demaskowab. Zreszla - no, |a naturalnie nie mam st? i czym 
ukryweb, ehm, prawda, m tylko takie teorotyezne 
rozwazania, najdrozsza... Ale znam leo bbl doskbnatel 
Powiem tyle: cierpll^o^b czyni cuda, a argumenty lypu 
’ leplej ^ebym siedziat w domu przy komputerze niz w 
Knaipie i kumpEami" czy lepM ^ehym kupit 3Dfx, czy wydat 
na falki/browary?' cz^sto da)a goi^m skntek.J tak 
masz dziewezyne w porzqdku. bo w koheu lubi jakreS gry. 
jakEeS 80% glrlsek jest po prostu ealkowteie odporna na ich 
urok Zebyi wiedzial. ite ja muslalem by 
wytlumaczyb me| pani, te s^ iepsze gry niz Tetris w Dos 
Navigalorze ;*) (nabija z reguly 35-38.000 pkt, - sprPbujc e 
byt laps!!), Pfzypomne le^ wspomnianq ktedyS przeze mnio 
Indlartskq maksyme: gtly nie mozesz pokonab wroga. to go 
poEub (ew. przylecz sie do niego). Jesti Twa narzeezona 
zrozumle, ze komputer jesl cigicty Twego zycia, to powinna 
to zaakcepiowab... Wszyslkiego najfepszego na nowei 
drodze zycia! 

/ jeszcze cot 
&Nie mam kompu^» — l lTtY , Y 1 .. 

~ i ‘ 7 sg kolediy 

siostra). 
- Nie lubip wydawac foray na gterki (bb od czego sg 
koledzy). r>t> V 

/ konezp, bo kotega robicos z mojg dziewczyng w, 
tazience. 

- ZoZozMarsa 

Kolejne sugestie 

IVasz^ gaze ip zaczglam zbierad oraz czytab od 
czerwcowego numeru zeszlago roku. a diatego, ze w 
kioskach po prostu nie byto nie lepszego (i nadal me 
ma). Uwazam, ze jesteScie dobrg gazatg, ate nadal 
made troche zgrzytdw, wiec mam w zwigzku z tym 
troche pylon i propozycjl: (...) 

2. Dlaczegu wasze CD-kt od jakiogoS czasu nie 
odpalajg sip autostartem? Konkretnie od nowego roku, 
najpiarw jeden z krgzkdw, a potem juz dwa - trzebaje 
odpalat rpcznie (tylko nie piszde mi, ie cos ma tak z 
motm PC-tem. bo na innych maszynach jest to same). 

Naszyrin zdaniem autostart bywa niekiedy irytujqcy, a te 
do'datkowe jedno-dwa klikni^cia myszq nie s^ chyba az tak 
meczqce?' i 

3. iflogtit/yidB zaznaezat na krgzkut przy krdtkfm I 
opisie w menu, ktore demo slartuje t CD-ka tub ktore 
wymga 3DFX-a (kiedys robiliscie to na krgzku, ae z 
czasem tozanimt wiom, ze podafede into wgatkcle, 
ale komu sip chop sipezad pnedmoftitorpmz gaiftg w jp ||;(, P 
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Wprawdzie uwazamy, ze info w “zawartosci Cover QIM jVl 
wystarczy..., no ale skoro tak, to postaramy.si? toido^ucid 
do informacji przy danym demku na CD. , I' \ 

■ l 
4. Zrohcie coi i KaMjdoskQpcm. wrodciBdo. 
popnedmej for my, tin. dajcie go w jedno mfejsce, a 
me mote gtupie czarne paski na kifku strdnach. 
Cztowiek, czytajgc dostaje oczopfgsu, kobozy czy fee 
artykut, wraca do kalejdoskopu i traci wgtek 
poprzedniego artykutu. 

5. Opisy programow oraz gier sg super, ale gdy 
podajecie info pod artykutem, to moglibyscie 
zamiescic tamt He zajmuje dany program miejsca na 
twardzielu. 

To cz?sto zalezy przeciez:od wyboru wersji instalacyjnej - 
moze bye 20 Mb, a moze i 200.,1 ktor^ wersj? podac? No 
ale dobra, cos na tenitemat pokombinujemy. 

Spoko, menu tez ulegnie zmianie..Nie b^d§ podawai 
konkretnych terminow -“.ale wczeSniej czy pozniej to 
nastqpi. 

Licytacja/eskalacja 

(,..).Moim zdaniem jest za mato petnych Wersji gier. 
Powinno bydmniej Gem. a wfgcej pdfnych wersji (...) 
Gdyby byto wigeej CD-Romtiw, to mozna by podzlelic 
np. 2 CD na ttemka i programy uzytkowe, a 2 na peine 
wersje. , > v / V] 

Mateysz Czernek, lazy 

Mlkoteja, anl sultana Brunei, ktorzy megtiby dakladad do 
kaidego numc/upnr^mitiardity starychizl, by zroWC Warn 
przyftmAo^ . Life ^brutal, nlesleiy iRobimy do ntoiemy, 

I ale nie oczekuicfe adsnas cgd.dw 

Pytania 

1. Czemu vjystawlaCie grow najwyzsze oceny. mimo ze 

Bardzo sluszna omgaf Mm dficjainie oswiadozamy. Ze od 
tej.fmry me b^dztemy odpo^iad?d ftnakfo pyUrita. 
OdptMedzia b?di| nasze CD*Jrt, gdziejsaqii zobaezyaie. co 
toyllSmyw slams dla Was zdobyfi A jeSti fa?clzfemy 
wletec na ten Itmal i wyprjiqdzetifem - to sami ollym 

y. OK? ■ 

Zmiana fofmuty kalejdoskopu wynikla z ch^ci 
wygospodardwania jak najwi?kszej ilosci miejsca na 
stronach CDA. Przeciez mozna najpierw poczytac sobie arty 
o gierkach, a dopiero potem wrocic do tych paskow i czytac 
je jak leci, nie? 

Taak, Powiedzmy sobie wprost - przest?pstwo jest 
przest?pstwem, niewazne czy na matq skal?, czy duzq. Czy 
usprawiedliwilbys mnie, gdybym wfamal si? do Twego 
mieszkania i ukradl ci... 1 grosz? To przeciez tak nieduzo, to 
nie mazadnego znaezenia, nikt wskutek tego nie zbiednieje 
- bo co to jest 1 grosz,.. Szczera.prawda! Ale gdy to samo 
powie Ci nast?pne 100.000 wlamywaczy, z ktorych kazdy 
ukradnie po kolejnym grosiku - czy nadal b?dziesz uznawal, 
ze taka drobna kradziez to nie groznego i tym samym mozna 
rozgrzeszyc i nie scigac sprawcow? A czy pubjicznie, 
chwalisz si? np. kradziezq Snickersa czy coli w sklepie? To 
przeciez dokladnie to samo... Fakt, jestes niemal bezkarny, 
polieja - poki co - zajmuje si? tylko (a i to w minimalnym 
wymiarze) hurtownikamj na gieldzie - ale poczekaj cierpliwie 
jeszcze par? fat. Zobacz, co si? porobilo z pirackimi 
kasetami wideo... Mozesz smiac si? z fra je row, ktorzy chcq 
bye uezeiwi i ktorzy wydajq sporq kas? na oryginalne gierki 
- co nie zmniejsza faktu, ze slusznosc jest po ich stronie. f 
dzi?ki takim ludziom powoli stajemy si? - w tej branzy - 
normalnym europejskim krajem, a nie jakqs azjatycko- 
mafijnq czarnq dziurq na mapie! I to dzipki nim b?dzie w 
Polsce coraz wi?kszy wybbr gier i wszystkiego, co z nimi 
jest zwiqzane... 

; % prcepraszbmy, zwykte miniJSy wplywaj^ na obnf2k? been 
- bajwyzsza ocefla u nafs mfof 10, lie gier i (aka ocefia byto 

‘ dolqd CDA? Zfesaj^ W kaziiejiprodekeij zrHudzie. si? 
zawfize }aki£ minds’ - spokojna gtowa Tyle tylko je (if ek to re 
sq |ak pojedyrrsze piegl na \mrty Claudl^Scbiffer - w 
njczym w sumitt nfe przesrkadzaja, tytp za §A 

Stuszna uwaga 2 
Zamieszczajgc opisy gier (...) podajecie, ze np. 
wymaga Wlx - czy to oznaeza, ze must bye 301*, czy 
moze bye imiy akcelerator? (...) 

Cfriopaki: S,flS4P no f ja - WIWIO. 

3. W osfdlfilah numersch troche mato RTSCw, 
OtaczegoT 

Dobre pytanle - ale nie do nas. Zapytaf producentbw takiph 
gier. Zmtty co poWie^p sierimiowym CD i tym numerzet 

Przyznaiemy si? do dtgdu - nalurafnio, is mog^ tei by? inne 
a keel oratory. Ten l3Df>f loiaki nasz ■ nieco wprowadza^ty 
w bfqd - skmi mySKiwy tame] I ^zybciej; szaogdlnio gdy 
opanowalo si? tylko pbl adabetu (Mr Jedi} iub same 
spplgfoski (Smuggler) napisaf 3Dfx m ‘sketderataj gFaflki", 
Poskramy si? |aw|^ lyifl a Wy tez pam|?tefoteF ze 
3Dtx = iw eo% optsdw) tfdwolny akceferatou / 

4. Kiedy ukaze demo iffub recenzja Age of Empires 
21 \ tylko hez otipowiedti ‘Tv kolejnycb numeractr. 

Witajcre bogowie! 

6! Gdy podawaliscie, ze szata grafiezna krgzka CDA ma 
sig zmienic, to myslatem, ze bgdzie to menu CDA, a nie 
sam krgzek. 

TOTH AIVION, Olesnica 

«kaze sf? wtedy, gdy wyjdzie pefna iversja gry Tub jaj demo. 
kiedy to naskpi? Mbhlim, w koi.. » w jednym i 

nasi?pnycb numerdw CDA. Ale w ktfrym - nie wiemy. 
Kiedys m pewno i to pewnie dos? szybko. 

Na wstgpie ebeiatbym napisac, ze podoba mi sig 
Wasza cena, objQtosC, 2CQf szata grafiezna / to, ze 
dajecie peine wersje gier. (...) 

5. Na jakiej podstawfe .okredtacie ranking Top20 i Tops 
PC? 

3. W twmerze 04f98 zdenerwowat mnie list OSy z 
Lubina. Gdyby nie napis: ,t2xCDu i "5 petnych wersji 
programdw f gier1' nie zaczgtbym kupowat CDA. 

Adam Milosz, Olsztyn I sam zobaez, tie tiyS stracil 

Pochwala piractwa? 

Piraci wszystkich 17... 12...hm, xx wojewodztw fgczcie 
sig. Smuggler, objechates niedawno Charlesa z 
Warszawy, bo uprawiat piractwo. Cos ci powiem, 
kicham na to! Mam na twardzielu: [tu obszema fista 
pirackiego softu - red.]. Przyznajg, ze popetnitem 
przestgpstwo, ale czy to znaezy, ze bgdg karany? Nie, 
poniewaz jest to jeszcze jedno przestgpstwo, ktore na 
matg skalg nie ma znaezenia (no, moze dla 
producentow). (...) I tak jestem pewien, ze gdy bgdg 
sobie w najlepsze zacinat na pirackiej kopii, odpaionej 
z sitg l/oorfoo-sjoarfu, do mego pokoju nie wpadnie por. 
Borewicz z Rail Gunem w rgku, krzyezge: “wytqcz, bo 
ci **** [ocenzurowanoj odstrzefg. (...) 

QQRYQ z ??? 

Na podstawie denych labr&iych t utfost?pnk>nycH nam 
pnn ELSPA - toiafet zachodnla organizaciak ktdra min. 
bada ItbSc sprzcdartycb egzemplarzy gier. 

4. Po co tudzie piszg, abyscie zomieiciti na CD Theme 
Hospital, Red Alert, Jacks Orlando ? Jak chcg, to blech 
wykupig prawa autorskie i oddadtg Warn za t it. 

Par? pytan 

1. Nie rozumiem takich gosci, co sgdzg, ze DN jest 
lepszy od Quake i na odwrdt Obie gry sg super (...) 
Ludzie, rbbta tak jak ja: godzina Quake-a i DN3D to 
sposob na zycie. 

hi za 1 zt?! Kto ustala takie bandyckie ceny??? My chcemy 
za .10 gr_- i to za wszyStkie wymienione gry oraz komputefy ’ 
graezy jako premi? swiqteczn^ A.jak nie, to przeslaniemy ' 
Was kupowac!!!:) 

Nic dodac, nie ujqc. 

5. Jak czytelnicy gtosujq na Top10t to moze 
gtosowaiiby na tistg 10 najgorszych, najgiupszych itp. 
gier? 

2. Co to ma znaezyc ten napis nDream CD?” na 
kwietniowej plytee? 

Propozycja kusz^ca,.., ale.,, apage satanas! Apage!!! Dla 
tych; ktorzy nie znajq laciny: no way, men! 

Nooo.. to taki nasz zareik - zwroc uwag? na znak zapytania 
na koncu. To (m.in.) aluzja do katastrofalnej suszy w Nowej 
Zelandii i awanturniczej polityki Slobodana Miloszewicza. A 
ponadto '‘dream’' - marzenie, CD = ..CD ;). Co razem 
daje... 

6. Poniewaz piszg ten list w czasie przerwy w 
Mundialu, (...) wypada spy tad, komu kibicujecie? 

Alexz ??? 

3. Czy karta grafiezna (chodzi o S3Virge) dziata na 
zasadzie akceleratora? 

Naszym. A ktorzy to nasi? Ci, co wygraj^ Mundial:), Vive la 
France! 

Kind’o'Malic 

Nie do korica rozumiemy pytanie... Ale jesli myslisz o tym, 
ze S3Virge (kiedys sporo si? mowito, ze ta karta 
"akceleruje" grafik? itp.) zastqpi Ci prawdziwy akcelerator, 
to lepiej zapomnij... I co, zaskarzysz nas do sqdu? (to a 
propos pomini?tego fragmentu tekstu). Ostatecznie 
wydrukowalismy jakieS 20% listu 

Malkontent 

(...) Co wy widzicie w War in the Gulf i Pacific Island? 
Tez mi symulacja czotgu, fepszy jest Armored Fist 2! 

Mr Konserwa z Mogiiriai 

Baza danych 

Dla Was zdradzitem inne swoje dawniej uiubione 
pismo o grack (...) Jestescie dobny (...) Mam 
pmpozycjg, aby na CD zamiesKiati bazg danych, w 
ktdrej bgdzie mozna znalezd, na ktorym CD byto done 
demo, opfs, patch, (...) 

Marnda z Nowej Soli 

Nie wiemy tez, co niektore nastolatki widz^ w tych 5-10^15 
letnich fiatach 126p, kupowanych im przez rodziedw, gdy 
przeciez sq zupelnie nowe Ople, Fordy, Toyoty... Czemu te 
barany nie kupiq sobie Mercow, zamiast jezdzic takimi 
zlomami? H?? 

Power of Love 

1. Czy tipsy do pier dziatajg w demach? 

Zalezy - w niektorych tak, w innych nie, Reguly nie ma 

No, patf/pap najdiomnlej jest pod latarniq. ' 
pewhib je.fytfo coS mozna zrabid - a nawet trzeba Tfzetra 
icszQze lyiKo znafeic kogoS ((to iq zrqbi: 0, p wszyscy. w 
redakcji \e a j 3, ze p+l rffo^r^Q^' c^s takiega 

diiiosyyj^fpiamie^'opis wszyslkich 

Moze Was to zaciekawi: NIE MAM PC-TA. Ale to mi nie 
przeszkadza (...), nie zamierzam rezygnowat z kupna 
Waszej gazety (...) A na koniec maty poemaeik: 

CQ-kbw i 1999 taka baza b?dzfe \uz 
ak^^owana^ biefH^i -<io miesiqc Mole tjyfi? W 

Stgry. a ze myte 
ulicach?-:-y Za.wszystko p| 
je To przeciez WY,J 

ne wersje itp. jnafdujai 
hsi? ci?ikte plbjipwt^tfskqd- 
ywaj^t CDAP';(inans\jje?ne {, 

poSretfnfo zakpp pelnych gierek.itppfA daj/ip^ ■ 
oznac^.tyfeje nie kosziuj^ jmsza 
nrmowel copy CDA ). ppdokle jesti CD Prosz? bardzo 
moiomy dawac nawet t (5 CD w kazdy til rujmetzfe a na 4 
pelns wers/e nejnm^szftli gfer bp. tylko ?zy bijaiesz:chcial 
ptaeftja 6DA pqwledzmy 300- 50 0 zt rpf? 

■ kazrjym raz^ ^iqki za <Jobry pomysl! Zresztg moze 1 f(t 
‘;ka wypalrwG^Snlej, Widzialem, jak Draco cos prtme 

, wstyMwd! t dD^kdw,., 

No CDA - No fans 
No fans - No people 
No people - etJ planet 
No planet - No You 
No You - No CDA 
No CDA - No tans:.. 

Stuszna uwaga 

Pttzg, ho wkurzammie td, ze co chwitg* 

MaxzKraWafabF*, 

deste£my DUZYM wrazenlem lak bezimerGsownej 
, mJloSci! W»od teda 

■ nawet- 
zeby te 4; Cp 
I obnfeMi 0 

1 Wi LUll f 

takfen jaK Ty? Wittily, wianiy 
nowych gier byla po sfarij * 
no 

DdpoWiadatipoWakaCyjnie zdbkrwahi (choc / tak nie . - 
mieitemy mkacjJ); ■ fv.j . 

$MUGCum & Mr Jeih f. J:; 
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Scene Komputerowa 

i* •: 

W artykule tym chcralbym ppisa6 
scosunek demosceny do fudi 
wywodzqcych si? z "CD AcfttHT'oraz 
samego pisma, kttire jafc by nie 
patrzefi przez dlugi juz cza^wzbudza 
wSrod scenovvcdw duze i cz&sami 
bandzo skrajne emocje. 

Zeby nie bye tak do korica 
anonimowym (w koncu xyva nic 
nikomu nie powie...] w paru zdaniach 
opisz?, co ja w ogole ze scenq mam 
wspolnego. Otoz zaczqlem 
si? niq interesowac jakies dwa lata 
temu i to wtasnie dzi?ki pismu CD 
Action. Po przeczytaniu kilku 
artukulow o scenie, raportu z party, 
poradnika swappera tktory z 
perspektywy czasu troch? mnie teraz 
smieszy] postanowifem na scenie 
zaistniec, Jako kto? Oczywiscie 
swapper, bo to teoretyeznie jest 
najtatwiejsze... (chociaz zapewniam, 
ze latwiej bye slabym muzykiem, niz 
srednim swapperem). Zgodnie z 
regutami waszego poradnika, 
rozeslalem par? listow po ludziach, 
ktorych adresy znalaztem w 
Budyniu#1 [takze z CDA) i jakos si? 
rozkr?cilo... W tym momencie, po 
dwoch latach scenowania jestem 
bardzo zadowalony, ze zrobilem ten 
pierwszy krok. Nie jestem moze kirns 
wybitnym, pwietnie znanym itd., ale 
mam swoje sukcesy... Najbardziej 
happy jetd.nak jestem z tego, ze 

najwazniejsze - udafo mi si? poznad 
dziesiqtki wspaniafyeh i 
utalentowanych ludzi, z ktdrymi si? 
zaprzyjaznitem (przynajmniej z cz?sciq 
z nich]. To tyle jesli chodzi o mnie, bo 
nie mialem zamiaru bye tematem 
artykulu... 

Jesli chodzi o obecnosc CDA na 
scenie (czy raezej obok niej), to jak 
juz pisalem, widziane jest to bardzo 
roznie. Cz?sc ludzi jest wielce 
uradowanych, ze w komercyjnym 
pismie taki kqcik istnieje, Inni sq z 
tego powodu zli i wprost palajq 
nienawisciq do tego pisma, a reszta 
to po prostu ignoruje... 

Jakie sq przyezyny takich 
rozbieznosci??? Zastanowmy si? nad 
zaletami CDA: 
1] Na CD mozna znalezc co miesiqc 
dose sporo stuffiku z polskich i 
zachodnich parties a czasami 
prawdziwe peretki... 
2) Dzi?ki CDA na seen? od czasu do 
czasu wchodzq naprawd? 
utalentowani ludzie, ktorzy po . 
krotkim czasie stajq si? prawdziwymi 
scenowcami. 
Znam kilkanascie takich przypadkdw, 
ale jest ich zapewne o wieleaj 
wi?cej. 

3] Scena jest promowana i coraz 
wi?ksza liezba osob moze si? 
dowiedziec co to takiego oraz "z czym 
to si? je'\ To si? wiqze z poprzednim 
punktem, ale nie tylko. Dzi?ki 
promocji istnieje szansa na zaistnienie 
na rynku, no i znalezienie pracy 
zgodnej z talentem i 
zainteresowaniami. y 
4) Mozna czasami napisac do CDA 
artykul i miec za to duze pieniqdze. 
(to jesUart of coz) ;J 

Ale fakt, ze SGena Istnieje w CDA w 
i tsfiiej a niB irne formie, jwciqge za 

sobq t bardzo negatywne skutki. 
Wspomnp tylko o kilku z nich; 
11 Scena przestaje byi 
undergroundowB i traci przez to swdj 
niesemowity i i mezym 
niepordwnywalny smaezek. Pociqga 
to za sobq takze pewne 
niebezpieczertstwo. Raezej niezbyt 
dobrym zjswiskiem byloby, jekby 
pewne (nrepoyvoJane) osoby 
doWiedzialy sip, co to takiego np. 
“fakowarie* wiadomo czegp. (Kto nie 
wie, niech nie wnika) 
2) Przez CDA na.scenp wohodzi 
mndstwo Dsfib, ktore sq delikatnie 
mdwiqe 'malo pracowite'. RoSnie 
ilodd ludzi absolute nic nie 
robipcych. a porta, qcych sip za 
scene wedw rro&yfofocych np. gry 
shareware alba zdjpcia Scully z 
Internetu... 

3) Stuff umieszczany na krqzku jest 
najczpsciej tak potwornie stary i 
beznadziejny, ze az wstyd pokazac 
obok tego produkcje swoje albo 
swojej grupy. Szczegdlnie tyezy sip to 
"muzykow", ktorzy przesyiajq swoje 
mierne wypociny w stytu pseudo¬ 
techno i myslq, ze zbiorq za to 
oklaski. Nie powiem... Czasami 
zdarzajq sip ludzie 
Echo, Jax! 
ogotu. 
4) Przez CDA la dokladniej pewien 
podany tu news! IRCowyianai 
# polishscen'e; graktycznie zszedl ne 
psy. Coraz mniejj uznanych ludzi go 
odwiedza'i a coraz wipcej jest 
przypadkowyc.il' gostkdw, ktorzy 
mydlq, ze jak-potrafiq wlqczyd IRC’a. 
to sq hiperextracool scenowcami. 

Nalezaloby wipe zadad pytanie: Co 
zrobid??? Przede wszystki'm zmienid 

;podejdcie do sceny, Zrobid sslekcjp 
iiadcbodzqcega stuffu i bez wyrzutdw 
sumieraa wywalad shity. Nie dodd, zb 
hie wyrz£(dzi siftym krzywdy 

'autorDWi. to jeszcze wySwiadezy mu 
sip przyslugqij qszczpdzajqc mu 
imiesznodd.'lstanipcia ns z gfiry 
straconej.ppzycji cieniasa. W miarp 
moiliwodci starad si? zdobywac stuff 
pofzqdny tj. pierwsze miejsca z 
parties, a nie ostatme i w miarp 
mOzliwadci poprbsid autordw o zgodp 
na umieszczenie ich na CD. 

— 



PBBRfy 

(mewielkim pH 

e-fnaila. .) Jakby zgodltly si? rta fc6pl 

L i inneSwiettie 
czasu da czasu Puls 
Dbmmsday, Aefte, 

grupki. to reszta pewnie to . 
by file praciwto.temu, NatezSfofty ts$f 
cog zrdfe z rubWkS w piSmte. 3 
strony to praktycznfenic; 
{SzczegdlniB jak m 1/51 nich 
wrzuGfcie grafy). Wi?e ||crt§ 
rubryk^ powi?kszcie, atbo komptetnie 
i niej zrezygnujcie. Jednak na dobr? 
sprawl ale s?dz?r zebyScie calkiem 
zrezygnowali ze scany na famach 
plsma. Ppzeciez nPwet^Krdlestwo 
Chaosu" jest akraszan!& scenowymi 
grafamL. 

Ps. M la tego arts nie wziqlem i nie 

wezm? zadnych pieni?dzy, wiecniech 

mi nilct nie wylfltuje z tetetenv.ze 
Atom przechorizi na komerej?. W 

koricu bezinteresowno§6 sc any' jest 

jej najw^kszyiri atutem! :))) 

Z duz? rcraosci? poczytalem tekst 

Atoma. Wbrew pozorom i obawom 

autora, nie uwazam go za totaln? 

krytyk? scenowego dziatu CDA. 
Wprawdzie jest tarn sporo zarzutow 

(z ktorymi b?d? polemizowat w 

dalszej cz?sci tego tekstu), ale jest 
tam jednoczesnie wiele rzeezy, ktore 

bandzo mnie ucieszyty i - ze tak 
powiem - wynagnodzity mi trud 

poswi?cony na prowadzenie tego 

. dziatu. 

Zacznijmy od tego, ze Atom jest 

"riajlepszym przyktadem sensownosci 
wprowadzenia scene-cornena na lamy 

'CDA. Dm lata temu byl... no nie 

wiem kim# ele pewnie typowym 

gnaezem. Kim jest dzisiaj? Jest juz 
calkiem zaawansowanym scenowcem, 

ktony odkryt istnienie sceny i 
aktywnie wl?cza si? w jej tworzenie. 
Nie jest pasywny, komputer przestal 

bye dla niego tylko narz?dziem 
stuz?cym do mialkiego zabijania czasu. 
Atom poznat swietnych ludzi, cieszy 

si? z tego co robi, a pnzy okazji 

odkryt, ze potrafi nie tylko czytac 

cudze teksty, ale i pisac swoje ;] i to 
wcale nie gorsze od cudzych. Mowi?c 

krotko - jest teraz aktywnym 
komputero-maniakiem. I 0 TO 

WLASNIE Ml CHODZILO, gdy zacz?tem 

lansowac PC-scen? na lamach CDA. 

Po prostu chciatem pokazac, ze 

istniej? takie formy wykorzystania 

komputera, o jakich wielu ludziom w 
ogole si? nie snilo, duzo 
przyjemniejsze od grania. I jesli takich 
ludzi jak Atom jest wi?cej (a wiem, ze 
s?), to jest to dla mnie wielka 
satysfakeja. Zreszt? atuty obecnosci 
sceny na CDA wymienia sam Atom. 

Przejdzmy zatem do minusow. 

Zarzut o utracie 
"undergroundowosci" sceny jest 

stuszny... ale czy do konca? Zawsze w 
obr?bie sceny istniej? przeciez kolejne 

kr?gi wtajemniczenia, do ktorych nie 

mozna sobie wejsc - ot tak, z ulicy. 

Trzeba na to zasluzyc, zapracowac... 

A ze scena przestata bye elitarn? 
grupk? "samych swoich1’... Wlasnie 

to byto moim celem. W czasach, gdy 

ja sam bytem scenowcem, strasznie 
wkurzato mnie, ze wielu z tych, ktorzy 

od niedawna weszli na seen?, 
chciatoby szybko ogrodzic j? 
kolczastym|drutem pod napi?ciem 

przed '‘tymi ’howymi, lamerami, 
beginnerami". No bo zawsze lepiej 

C|UG si? elit?, czlonkiem niewielkiego J 

kr?gu “wtajentfBnych”, niz 

trybikrem masowej organizaeji. 

egpistyezna filozafia: "ja juz siedz? w 

szalupie ratunkciwej, vui?c nie 
wpbs*cza6 tnnych,:bo ctasrid se? rabl i 

w b|6ls nie ma tu dla nich miejsta*. 

Mato: kto mww. ie masowy 
clo sceny owMujs tym. iz z masy 

b’eginnerfiwpp /jakimfr eiasie wylofii 

si? spora grnpfca ludzi 

■, tyrifiy szyto 
i “podraqgnq" 

ijlskjej sceny. A |dy 
p do sceny, to i 

sdiek^eiiewflj& njB b?dzie ?.Gzegcu.. 
Zstern > i;tlwo’®a.2te0o> lepiej chyba 
upi1" 

samej, koszbem m$c\t 

znany Odpowiednim Instytucjom juz 

od czasu rozkwitu Ami-sceny tczyli 

gdzies od 19911. Dowodem byly 
chocby problemy, jakie mieli nozni 
amigowscy swapperzy z instytucj? PP 
w okolicach 1994 tkto si? zna - wie o 
co chodzi, kto nie wie - niech pracuje 

nad sob? ;11. Wi?c bez obaw, CDA- 
scenowcy w niezym juz tu nie 

zaszkodz?. 

Drugi zarzut - czy rzeczywiscie TYLKO 

ludzie z "poboru CDA" s? leniwi i 

bezproduktywni? Mam powazne 
w?tpliwosci. Takie lamenty styszy si? 

"od zawsze”. Powiem nawet, ze nasi 

“poborowi” s? pelni entuzjazmu i 

ch?ci zaistnienia na scenie; zatem 
robi? co mog?, by tego dokonac - 

tworz? grafy, muzyezki, pisz? arty do 

magow. OKI, zgodz? si?, ze poziom 

ich prac cz?sto nie jest wysoki albo 

nawet iestfdenny...1 
potz^tkuj|Gych zaezynatojod razu up, 

rysujcp jak Lazur czy komponujqc jak 

Scorpik? Zebyscie posiuchsll 

pierwszycti mpddw Scorpika;}. Dajde 

im czas do pracy nad sob? r 
doskonalenis wlasnycb umiejftno^ci 

Zobaczymy co zrobf? za rot- Slabsi 

si? wykrusz?, pozpstang m najlepsi. 

2m\$ tfcepi- ©tyli mierny pc^zioni 

prac i stary ZaGznijrpy od 
koto Cykl prpdukcyjny CDA sprswre, 
le w najlepszym vvypsdku stuff pokaze 

m to si? nie poraefe, Mb tiez stuff ten 
nie ma byd irdcffem zaopatrzenia dfa 

swapperiw i tym sahiyrti vicale rile 

must bye "hot") To stuff dla 

kolekcjonBftiw* kfefirfoh nie sM, by 

kilteitelatS deiniik itp. To staff 

die tych, ktdrzy nie moj& nagrod 
sobie CDz y lufatonymidemkami. ana 

HOD mWmajii jiiz rrtie^ca. by ja 

J 
_ 
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o,.. ocen 
Q(J: 

mam:l 

ktdry sa^ „ 

n.1 me? Co “niefajne" da mnie, moie 
»yc cool ilia innago;.. A die 
poczqtkujqcych jest wajfiB, 
stuff cfociera do mm.ial.w-1 
tnawet je^ti 90% irmmei 
wywala gcz HDD) i mo 
do pracy rad sobq. 

swoich pierwszych modkdw I grafl 

zamieszczonych w CDA - ale Co juz ich 
sprawa. CDA to nie Cparty - kazdy 
kto chce, b?dzie zamieszczony, a 

jedynym kryterium selekcji powinno 
bye sumienie nadsytajqcego prace. 

Kazdy powinien zadac sobie pytanie: 

WM_ 
warty Sr 

, Gjy me narooi? sobie 
da nie zamieraam Was w 
:ed,., 

Tu sprawa {esc 
:,,erityczna jak w punkeie nr 2. 

, 7T ' vszystko zwalic ns ‘ 
ze to ich wine, ze Co i tamto, Ow 
feralny news pokazal si? jednorazawo 
1 I A A nn. A 

o tag 
cor&wi?caj 

amerbw - to raezej nie i winy!CDA. 
BTW; a nie mozna go zrobifi ‘invite 
only"? 

Propozycje Atoma, docyczqce zmian 
formuty kqcika scenowego, sq raezej 

trudne do realizaeji. Zwiqkszenie ilodci 
stron nie wchodzi w rachub?, 

likwidaeja dziatu - tez;), 0 selekcji juz 
pisatem - zasadniezo jestem przeciw, 
ale ciekawiq mnie wasze opinie 

(czekamna 
zfhian w swdii 
Poszerzenied 

piszqcycb - jesteihijak najbardtiej za. 
Jak sam widrisz- tfteba tylto 
napisad tekst i . | 
mailam, na nepz adres. I jeszcze 
jedno. Atcm.stanovvczd odzegnuja si? 

Zowsze mnie to bawilo i wkurzalo 
pospoli), ze np. jedligrupa weimiena 
Cparty np. 500 zl nagrody za 

pierwsza miejsce albo muzyklOO if 
za modek, to jest wszystko w- 
porzqdku. Jak scenowy muzyk czy 

koder czy grafik pracuje w firmie 

prcdukujqcej gry - tez wszystko cacy. 

Ale jak ktoS napisze art do gaiety i 

np. otrzyma 30 zt honorarium - ojjj, 
co za lamer, komercjalizuje si?!!! A to 
jest bzdura! Komercjalizacja to dla 
mnie robienie demek tylko i wylqcznie 
pod kqtem nagrod na party, 

sprzedawanie na gietdzie scenowego 

stuffu itp. Natomiast pisanie artow 

(do CDA) to po prostu praca, Zreszt? 
nie ma na zodnym party compo dla 
cexc-wri'cerdwic^opaki przez to 
nigdy nie mejq najpiwo ,1, wi?c czemu 
majq soblanie dorebiad na boku? 
Naturaliiie jak ktod.nie chce kasy - 
nie b?dziemy zmuszad;), ale rdznica 
pomi?dzy pracq zarobkowq i 
kamercjalizaejq jesfcmniej wi?cej taka 
sama jak pomiddijiilipratoianjem 
rbiloSci za sWdj? dziewezyn? * i: 
prostytuejq. Ludzie. nie dajcie si? 
zwariowad! 
Powiem zresztq - zlodliwle-ze 
najch?cniej z zarzutami o 

w zaden sposdb nie potrafiq sobie w 
ten sposdb dorobid;), na zasadzie 
"psa ogrodnika" Sam jablek nie zje - 

innym nie pozwala. Ale to juz iylko " 

koricowa dygresje. Naturalnie. ze niel 
warto dopuszczad do komerejalizaeji J 

sceny - ale nie wolno popadad w 
przesad?... 

Smuggler 

GRAVITY#3 
A moze chcesz jechad na dobre zachodnie CParty? No to czytaj! 

Howgh! Grupy: Anadune, nEON bROS 

i Amnesty PC maj? zaszczyt zapnosic 

Was na fenomenaln? imprez? - 

GRAVITY 3!!!. Party pod kazdym 

wzgl?dem przetomowe. Tak! Trzecia 
edycja naszego party to rewolucyjne 

zmiany. Oto niektdre zYiich: 

• Do dyspozycji party-zantow 

oddajemy jednq sal? na 500 osob, 

dwa pomieszczenia po 200 osob, kilka 
mniejszych, domki i pole namiotowe, 

natryski... Wszystko oczywiscie z 

niezb?dnym wyposazeniem i po 
rozsqdnych cenach! 

"innych" nie b?dziemy usku^pMp 
dywersji i nie podniesiemmv ostacn 

chwili ceny identa... (dziewestyfty jak 
zwykle wchodzq za darmo). Jak 

zwykle mozecie si? spodziewafi 
wysokiej klasy sprz?tu 

nagtaSniajqcego i uswjettej^^^M 

najmniej dwoch projekto™« 
'.vizyjnych. nrnz kilku mllych 

niespodzienek! :) [Ciekawscy fab 
nieci^rpltwi niegh zsgladala ns stroni 

.•.Party,place to osrodek wczasowy 
ZHP nadjporem Turawskim k/Opola, 

CaloM raozona w sympatyeznym 
|MOm od brzegu) tuz obok 

jMffl|promeriadv :). Uwaga! Na 

■|nkcjonujq dwie nazwy tego 
Huze“ bo faktyeznie jest 

gpjMBflri rozmiarbw i "Turawskie” od 
ffiej nad ntny|ieiscowo^ci. Przy 

a turawskie (jest ich 

to swiane miejsce na 

wakacjirS wi?c wszystkich 
CTMOgh zapraszamy na dluzszy 

do Turawy czy; to przed, 

mfcTrzeba tez dorian ib 
s^pwego I'odzaju "centrum 

mmmmrn" (rim tylko opolanh 

BRV3 narosto’juz wiele mitbw 
iat^dtaezego ja nie mag?, a 
my tak'; . Dlatego wyja^niamy 
ie .iwjprosciej cbi pi Kto wm 

dfffia Urn oraz 

• Przede wszystkim po raz pierwszy 

od wielu, wielu lat party potrwa, az 3 

dni! (termin: 28.08 - 30.08 1998) 
albo nawet dluzej! 

• Cena wst?pu wynosi 20 zl i 15 i 
dla osoby z monitorem, niewazne czy 

do PeCeta czy AmigL, Znizka jest dla 

wszystkich. W przeciwie.ds.twiQJdQ 

Data 

Zajrzyj na 
Nazwa Gdzie 

05-07.09 1998 

http://RTS-Party.imag.fr/ 

RTS-Party Francja 

11-13.09.1998 

http://www.kaoz.org/misc.js 

Evoke'98 
/ 

Ntemcy 

28.10*01.11.1998 

http://usersJindesign,se/-cs/ 

Compusphere X Szwecja 

19-20,1,2; 1998 Dracula’98 Rumunia 
email: mjbai_B@nm.deltanet.rGknet ro 

2. Dsoby wystawiaj^ce vuJasne 
produkeje. Przed otrzymeniem 
[dantyffkatora i dyskietki/votera 
mtisfsz oczywi£cia pokazab swop 
produkcj? m maszynie 
organtzetordw. 

(uwaga: musisz przekQnad 
organizatorfiw. ie Twoje piwo fast 
naprawd? dobre ;3). twoja butelczypp 
zostenit wtqczona do ogdinej 
puli nagrod. 

3,,Kcjide dwie osoby z komputerem i 
moniterem, UWAGAI. Bez montora .to 
nie tfzfala (tak jak komputer:))! 
Numer i przywozeniem CD32 i cym 
potfobnych, aL 
tego przez- csle party vv 
fpwi?c spaJorty. I], 

* 1 ^‘dnegO'Z 

''VvyfnfeniobyPhVpQw^e[ warunkfiw 
zgodDie ze starym scefiewym 

fajem musisz si? wkupid do elity 

www.gai 
a s^ome: http:// 

jm^pfgravity 

Od redakcji: du|oW?cej infdrmacji o & 
tym party, kwestie dojazddw etc, 

znajdzieciB na fiD, w kotalogu Scene 
(bo gdae indziej?):) 
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t Ryczace siedemnastki! 
Rodzina Behnea 

Monitory Belinea wytworza m w oparcio o specyfikacje niomieckiej lirmy Maxdata u 

najlepszych Mtowych pnoducentflw. Dzipki hardzo dohrej jakodci i doSc niskim 

cenomr Belinea jest od kilko lat najlepiej sprzedajftcym si? monitorem markowym na 

rynko niemieckim (np. w 1996 roku ponad 40990 tys. egz.f co dajo 10 % rynko 

monitordw). Rdwniez w Polsce monitory Belinea potwierdzily wysokg jakodfi sweje, 

marki. W tescie CHIPfl z 12/96 z palety 15 testowanych monitordw 17^alowyc 

wyloniono zwyciezce z rodziny Belinea (wdwczas hyt to model105596). Wig 

model!, ktore oteroje Belinea, znajdoja sip odbiorniki na kazdp kieszen. Zarfi 

popolarne, jak i wysokiej klasy monitory przeznaczone do m\mmi 01 

Andrzej Sitek Do redakcji trafity trzy 
odbiorniki przeznaczone 
raczej dla szerokiego 
kf?gu odbiorcow 
indywidualnych, ktorzy 
nie pragn? uzywac ich do 

powaznych dziatah na polu DTP i CAD. 
Jest to jeden monitor 15-calowy 
(105080], oraz dwie „17-nastki” 
(107065,107060). Oba modele 
17calowe s? nowosci? w ofercie 

firmy. Charakteryzuj? si? przede 
wszystkim nisk? 
cen? i nietypow? 

konstrukcj?. Za 
model 107060 

zaplacimy netto 
1.350.00 zl i jest 
to jedna z 
ciekawszych ofert 
cenowych, jakie 
ostatnio 
widzielismy w tej 
klasie monitordw. 
Model 107065 
jest juz drozszy. 
Wyceniono go na 
1.750.00 zl. 
netto. 
Firma zgodnie ze 
swoj? now? 
strategic 
zaoferowata 

uzytkownikom 
nieco slabsze technicznie, ale za 
to „duze" i wyposazone w 
interesuj?ce opcje monitory. 
Najlepszy z wymienionych, czyli 

model 107065 spelnia normy 
bezpieczenstwa TCO 1995. Przek?tna 
ekranu wynosi 39, 4 cm, maksymalna 

rozdzielczosc 1600x1200, 

cz?stotliwosc pozioma 30-95 kHz, 
pionowa: 50-160 Hz, plamka 0,26 
mm. W monitor wbudowano kilka 

gtosnikow - Nakamichi Soundsystem, 

czyli system glodnrj 
niskotonowych, 
monitor zaczyna 
niz tradycyj 
^rednio-wy 
maksyma 
Umieszi 
moni 
star 
nj 

f|j 
WHI 

sj fiance 
:h panelu 

yigsfiik 
fr (max. 1x8.5 

[eszczono w nieco 

podwyzszonej i masywniejszej 
podstawce (z boku znajduj? si? 
rdwniez wejscia: sluchawkowe i 
mikrofonowe typu jack). Oprocz 
podl?czenia monitora do sieci, 
musimy jeszcze pot?czyc go za 
pomoc? dwoch kabli z wejsciami jack 

do karty muzycznej. Pierwsze 
wrazenia po .odpaleniu1' odbiornika: 
bard 

ie bw znaczenia jest 
a antyrefleksyjn^yper 
,RASCP natqj 

izu zawdzi?czj 
[Biwosci_ 

'00-15M|fD24x768- 
\i 1280rffe4-85Hz, 

600x1200 75Hz). Urzqdzente 
reguluje si? za po£rednictwern 

Towego systemu sterowenia. 
Vszystkie modele odbjorciikdw 

wyposazone s? w sterowanie Profi- 
OSD., ktdre obslugujemy za pomoc? 

pi?ciu przyciskdw umieszczonych na 
przednim panelu urzgdzenia. (w tym 
jeden tylko do audio, a dwa +/-). 

Zgodnie ze scandardem, menu opiera 
si? na piktogremach, dzi?ki czemu 

bez instrukcji blyskawi, 
:my si? w dost?pi 

opcjaek Mefnu OSD jest ^ 
wieldpbziomowe: duz§ liczh^ funkcji 
pbgrupowano w logiczny i przejrzysty 

sposob, co upraszcza 
prac?. 
W trakcie pracy z 
Belinea 107065 nie 
odnDtowaii^my 
powazniejszych 
znieksztalceri geometrii 
wygwietlanego obrezu, 
W rozdzieiczoSci 
powyzej 800X600 
pojawiala si? more, 
ktdr? mozna bylo (w 
zaieznoSci od trybu 
pracy), w wj?kszym lub 
mniejszym stopniu 
zredukowad za pomoc? 
OSD, Belinea 107065 
charakteryzuje si? 
kontrastowym obrazem 
i dose wiernym 
odwzorowaniem 

kolorow. Pewne zastrzezenia 
budzily niewielkie przebarwienia 

na brzegach ekranu w wysokich 
rozdzielczodciach. 

Osobn? kwesti? pozostaj? mozliwosci 
muzyezne Belinei 107065. 
System Nakamichi Soundsystem jest 

opracowany w technologii Nakamichi 
Acoustic Design, co oznaeza, ze 

obudowa monitora ma optymalne 
ksztalty, umozliwiaj?ce najlepsz? 

prezentaeje dzwi?ku. Umieszczenie w 
tylniej cz?sci obudowy subwoofera 

ma jeszcze jedn? zalet?. Naturalna 

przeszkoda, jak? jest zazwyczaj sciana, 
przy ktorej stoi monitor, sluzy jako 
naturalny rezonator i wzmacniacz 
niskich tonow. Niestety duz? cz?sc 
drgan przenosi si? rdwniez na biurko, 
co przy gtosnym sluchaniu muzyki lub 

innych dzwi?kdw, sprawia niekorzystne 
wrazenie. Sama obudowa rdwniez 

wpada w rezonans* co powoduje 

ichacza. Na szcz?£cie 
_ptyg 
wyl?cznie przy pq 
glosnosci ustawit^^^nakstmum. 

Naleiy rowmez piBjM ze monitor 

nie jest pr^ezMcz^^Mirzqdzama 

dysk.otek, Do nog^HBruzytkowcii^. 

grama w gruJ^^^Hwe. a nawet 

sluchaniq 

wystaremW razie 
system dziala, a j^fckawsze, moze 
naprowde v'sinmm, Na ..pierwszy 
ogiert" wjdj^Hfefitbam i jego 

Neand^^^^pfe mocnych, 

wyraMydt^HSy^ uderzeniach, 
Belinea by! naprawd? dobry. 
Tak kfasyczna (Bach) nie 

iu dla zestawu 
ilowanego w 

mialbym uzyc 
le 40 Watowe 

tlernych zestawach 
FEwno nie sprawilyby 

_ ®SD mozemy zdefiniowac 
r>8t?zenie niskich dzwi?kow jak i 
wysokich. Wi?kszodd programow do 
sluchania muzyki jest obecnie 
wyposazona przynajmniej w equalizer, 
co jeszcze bardziej zwi?ksza mozliwosc 
niemal doskonalego zdefiniowania 
parametrdw muzyki, 

Prezentowany monitor jest produktem 
najbardziej zaawansowanych z trzech 
dostarczonych do redakcji modeli (n. 
Belinea 107060 mialjuz plamk? 0.27 
mm, stabsze parametry cz?stotliwosci 
horyzontalnej i pionowej). Wszystkie 
maj? jednak zainstalowany ten sam typ 
sterowania cyfrowego i wbudowany 
zestaw glosnikowy w technologii - 

Nikamichi Soundsystem. Ich zaletqjest 
przede wszystkim znaeznie 
przyst?pniejsza cena, przy nieco tylko 

gorszyeh parametrach obrazu. Jezeli 
potrzebujemy monitora, przede 
wszystkim do gier, produkcji 

edukacyjnych, jak rdwniez do 

amatorskiej zabawy na polu grafiki dwu 
i trojwymiarowej, wymienione 
monitory Belinea b?d? doskonalym, a 
przy tym wzgl?dnie tanim 

rozwiqzaniem. Pami?taj?c jednoczesnie 
o ich swietnych parametrach 

muzycznych, wydaje si? to propozyeja 
ze wszech miar godna przemyslenia. 

Spncl da leslu udaslapnila Firma FF Computers i Bielska Bialej 
Tel/Fax oddzial we Wroclawiu [071] 376-00-30 



Spnz^t 

Voodoo2: trojaczki z dopalaczem? 
gmond Monster 3D II X2QO, Creative Labs 3D Blaster Voodoo £, STB BlackMagic 3D| 

obraz 2D. Podstawowymi noznicami 
w stosunku do Voodoo 1 sq: 
nozmiar pami?ci (8 lub 12 MB], 
tryb pracy SLI (pozwala on na 
potqczenie dwoch identycznych kart 
ze sobq, co w teorii daje kilkuknotny 
wzrost szybkosci) oraz ogolne 
przyspieszenie pracy. Jednak, jak 
zwykle w takich przypadkach, nie 
ma rozy bez kolcow. W tej chwili 
Voodoo 2 jest ponad trzykrotnie 
drozszy od swojego starszego 
brata. Wlasnie dlatego nie stal si? 
jeszcze bardzo popularny i wciqz 
jest bardzo wiele osob, ktore nie 
zdecydowaly si? zmienic swojego 
starego 3dfx na cos nowszego. 
Wlasnie dla nich chcielismy 
przeprowadzic duzy test, w ktorym 
zmierzylibysmy wydajnosc kilku 
roznych kart, powiedzieli ktora 
najlepsza, a od ktorej trzymac si? z 
daleka. Po krotkich pertraktacjach z 
dystrybutorami obiecano nam trzy 
urzqdzenia: Diamond Monster II 
X200 (t? wersj? testowalismy jako 
pierwsi w Polsce, ha), Creative 
Labs 3D Blaster Voodoo 2 oraz STB 

BlackMagic 3D. Wszystkie majq po 
12 MB pami?ci i sprawdzilismy je 
takze w trybie SLI. Ogolny pomysl 
byl dobry, ale wszystko zawalilo 
si? w momencie, gdy akceleratory 
byly juz w redakcji i zacz?lismy 
robic testy. Pierwsze obawy 

pojawily si? jak potozyfem karty 
jedna obok drugiej na 

stole. Wszystkie 
wyglqdajq 

baaardzo 

podobnie* 
Najwi?kszq 

rdznicq jest kolor 
plytki, na ktorej 

nalutowano uklady (tylko 
tak mogtem rozpoznab, ktora 

jest ktora). Pozniej bylo juz tylko 

gorzej. No i nie wiem jak to 

powiedziec (nie moze mi to przejsc 
przez gardlo, a wtasciwie przez 
palce), ale wszystkie trzy karty sq 

niemal identyczne. Zresztq sami 
zobaczycie w tabelce, ze roznic w 
wydajnosci prawie nie ma. Bye 
moze ktos dopatrzy si? jakiejs 
prawidlowosci, ale nawet jesli, to 
wahania na poziomie 1 ramki na 
sekund? mogq wynikac z 
niedoktadnosci pomiarow i z calq 
pewnosciq nie b?dq wptywaty na 
rzeczywistq szybkosc w grze. W 
tym momencie sprawa wyglqdafa 
juz tragieznie i pod znakiem 
zapytania stawal sens publikaeji 
artykulu. Ale my tylko przekazujemy 
informacj?, a nie jq tworzymy. Jak 

producenci nie potrafiq zrobic 
czegos szybszego niz konkureneja, 

to tez warto o tym powiedziec. A 
poza tym naobiecywalismy troch? i 

trzeba bylo wypic to piwo 
(bezalkoholowe, oczywiseie;-),- 
Dlatego postaram si? w‘.ki||ii 
slowach scharakteryzowgfcK^gq § 
kart, a pozniej juz ogojnie omovffic 

pierwszego Monstera niesamowitq 
sensaejq staly si? dofqczone do niego 
peine wersje nowiuskich gier. Tym 

razem sprawa wyglqda nieco inaezej. 
Standardowo, Monster II nie ma w 
ogole nic dolqczonego. Mozna co 
prawda kupic wersj? XL, ktora zawiera 
trzy gry, ale jest drozsza, a Tomb 
Raider 2, Heavy Gear i Need For 
Speed II nie sq juz pierwszej mlodosci. 
Nieco lepiej sprawy stojq w przypadku 
driverow. Po pierwsze, zaraz przy g 
instalacji bardzo mnie ucieszyl j?zy$ 
polski. Wkladajqc plytk?, widzimy cale 
menu w naszym ojezystym narzeezu. 
Niestety na tym si? koriezy. Zarowno 
sterowniki, jak i podr?cznik (tylko w 
plikach Acrobata) sq dost?pne tylko po 

obcemu. Wiem, ze inne firmy tez tak' 
ijrobiq, ale jak si? zacz?lo Jokalizacj?,Jbi^' 
wyp&daloby jq skonezye. Wtedy bylby 

to spory plus. Poza tym, same drivery 
sqi 

upodkf$Gania:+ karty i wiele innych, 

zaawensowanych opeji. To si? liczy. 

wyniki testu i zasadno^c 
kupna Voodoo 2. 

Diamond Mooter II 
X200 
Juz od dosyd dawns 

dost?pna jest wersja 
XIOO z 8MB pamiqci, ale 

pierwszy egzempiarz X200, z 
12MB, bardzo niedawno temu 

zszedl z talmy. Teraz jest to juz w 
pelni wartosciowy akcelerator, 
ktdry w niezym nie ust?puje 
konkureneji. Po zwi?kszeniu 
rozmiaru RAM, wydajnodd jest juz I 
na najwyzszym,infozliwym gpziomie. 

Dodatkowo gry mogq sobie 
pozwolic na uzywanie wiqkszycfo 
tekstur, co poprawia nieco ich 
wyglqd. Pami?tam, ze w czasach 

Creative Labs 3D Blaster Voodoo 2 
! To urzqdzenie bylo pierwszym 
akceleratorem opartym na Voodoo 2 
jaki ujrzal dwiat. Od razu 
sprzedawano je wfwersji 12MB. 
Zapewne zeJLwzgl?du na wczesnq dat? 
premiejw^3[f Blaster jest minimalnie 

wolniejszy od'konkureneji. Powtarzam 
jednak raz jeszcze, ze nie ma to 
ABSOLUTNIE zadnego'wptywu na 
prawdziwq szybkosc podezas grania. 
Skoro nie mozna zrobic niczego duzo 
szybszego, albo sporo tanszego, to 

zadbajmy chociaz o ladnq oprawe 
produktu. Takq dewiz? wyznajq chyba 
ludzie z Creative’a, Wlasnie dlatego 
jako jedyny, 3D Blaster posiada 
drukdftanq instrukcj? obslugi karty | 
oraz dotqczonych gier. A tych jest 
spdro, bo az cztery; Incoming, Actua 
Soccer 2, G-Police i Ultimate Race 

2yeie producentiiw gier stale sig ostatnio 

spore trudiiejsze.Oriczasu 

spopolaryzowaiiie sig na rynku 

akceleratorow OD, kazily program 

przoznaezony ilo zaliawy po prustu musi 

miec oksliigplrdjwpiarowej grallki. 

Niedlugo dojilzio do lego, ze liloi wymysli 

pasjansa boz vuykorzystania Odin, a juz 

moiretlakcyjni koledzy (ktdrycb gorgee 

pizdrawiani) w swoicli recenzjacli 

napiszgtakie rzeczy,ze az wstyrt bgdzic 

to przy lodziacli powlarzac. Ostatniin 

wynalazkiein w lechnologii akceleracji OD 

jest Voodoo 2. Ten ultlad jest juz z nami 

od kilku Miesigcy i newel osoblscie juz o 

nini pisalem w poprzednlm numerze. Tym 

razem jednak przeprowadzilismy 

dogigbny test Irzecli kart doslgpnych na 

ryokii opairzonyeti logiem 3dfx Voodoo 2. 

Lukasz Nowak No coz, taki byl 
przynajmniej pomysl. Co z 
tego wyszlo, za chwil?. 
Tymczasem przypomnijmy 
w skrocie, co to 
wfasciwie jest to Voodoo 2 

(no co, a moze ktos wlasnie wrocil z 
wieloletniej wyprawy na biegun i nie 
wie). Otoz Voodoo 2 to druga wersja 
akceleratora grafiki trojwymiarowej 
produkcji firmy 3dfx. Oferuje on 
bardzo wiele doskonalych efektow 
3D, ktore sq wyswietlane tak 
szybko, ze czasami nie 
zdqzymy ich zauwazye. 
Niestety wymaga takze 
„prawdziwej,J karty 
grafieznej, zeby 
moc 
wyswietlac 
takze 
zwykly 



Pro. Jak pewnie si? orientujecie sq to 

tytuly naprawd? nowe i wszystkie w 

catkowicie kompletnych wersjach. 

Taka lista robi wrazenie i za to nalezy 
zdecydowanie pochwalic Creative’a. 

Pomimo o drobin? nizszej wydajnosci i 
nie wyrozniajqcych si? sterownikow, 

ta karta jest godna polecenia ze 

wzgl?du na bogate wyposazenie i 
nieoszcz?dzanie na instrukcjach. 
Wplywa to bardzo pozytywnie na 
ogolny wizerunek urzqdzenia. 

STB BlackMagic 3D 

Jo jedna z najnowszych.kart z Voodoo 

2. Wiasnie dlatego wytrawne i 
cierpliwe 

instrukcja znajduje si? tylko na CD w 
plikach Acrobata, a drivery nie 
szokujq ilosciq dostppnych opcji. 
BlackMagic 3D to produkt 
poprawny. Nie wyroznia si? niczym 

szczegolnym, chociaz jest o drobin? 
szybszy od konkurencji. Jakjuz 

wczesniej wspominalem wszystkie 
karty sq do siebie bardzo podobne i 

o wyborze firmy moze zadecydowac 
dostppnosc w sklepie albo tytuly 
dolqczonych gier. STB w niczym nie 
ust?puje rywalom (a gry w 
komplecie sq niczego sobie] i 
dlatego 

Mm przeglqdajqc tabelk? "stwierdzi, 
mt'a karta jest najszybsza. A ja 

Snowu, z uporem, juz do znudzenia 
powtarzam, ze roznice w wydajnosci 
sq za male, zeby przez ich pryzmat 

twierdzic, ze cos jest lepsze albo 

gorszerDlategoliczq si? inne rzeczy. 
STB zostala bardzo ladnie ltwydana", 

fDuze, kolorowe pudelko zach?ca do 
zabawy', dotqczone gry [G-Potice i 

Battle Zone] sq pierwszorz?dne, a 
nawet znalazfo si? miejsce na krotkq 
broszurk? informacyjnq na temat 

instalacji, mozliwych problemow i 
sposobow ich rozwiqzania.iW 

komplecie znajdziemy wszystkie 
potrzebne kabelki (rowniez do 
polqczeh SLI), Niestety prawdziwa 

me ma 
zadnych 

przeciwwskazan do jego 

Wyniki testu 

No i tutaj tkwiq wspominane 

wczesniej problemy. Przez dlugi czas 

zastanawialem si?, czy jest sens 

publikowac tabelk?. Ale zeby pokazac 

Warn jak to si? wszystko rozkladalo - 

wyniki sq. Wszystkie testy byly 

robione na komputerze z Pentium II 

233MHz i 64MB RAMu. Trzeba 

powiedziec, ze jest to raczej 
minimalna konfiguracja dla Voodoo 2. 

Pnzy stabszym procesorze, roznice 
wydajnosci w stosunku do Voodoo 1, 

Rivy ZX i innych sq tak niewielkie, ze 

przy trzykrotnie wyzszej cenie, 
kupno nowe go 3 df x1 a jest wqtplfwie 

korzystne, W tej chwili wydajnosc 

akceleratora jest tak wysoka, 
ze po pierwsze: tOtCPLrsfeaje ’ 

si? wqskim gardtem ri po 
drugie: wlasci^ie^w 

prawdziwgjtarze roznica 
i porni?dzy 50, a 60 (to az 

20%) ramek na sekund? jest 
niezauwazalna. 
Jak juz wczesniej 
wspominalem, testowane 

Voodoo mozna poukladac od 
najwolniejszej, do najszybszej. 
Fakt, ze ta kjblejnosc pokrywa 

si? z chronologiq 

premier urzqdzen, 
mowi sam za siebie 

- kazda nowa 
karta jest 

minimalnie 
szybsza od 

dotychcza- 

sowego 

lidera. 
Dzieje si? 

tak za sprawq poprawiania 

drobnych bl?dow, ktore w 

kazdym urzqdzeniu zawsze 

istniejq, choc ich nie widac, 

Cena bez gier (z VAT): 11.30 zt | 
Cena z grami (z VAT) :i1;i 60 zl 
Dos|pczfJ: Cadena ^Systems 
ul. 27 Grudnia 7,;61i737 Poznan 
tel.JO-61) 855-21 -51, fax 853-32-93 
h ttp ://www;. ca'd'e n a .com.pl 
http://www.diamondmrmqpm 

Cmiiva Ills 30 Blasler VoaiJoo 2 
Cena (z VAT): 1.150 zl 

P 

Dostarczyl: Datrontech Poland 
ul. Jagiellonska 74, 03-301 Warszawa 

. tel. (0-22) 675-28-30, fax 675-55-19* 
h'ttpj//www. datrontech. com. pi 

http’^www. soundblaster.com 

Cena (z VAT): 1100 zl 
Dostarczyl: Commpol S.A. 
ul. Kqtowa 11, 31-404 Krakow 
tel. (0-12) 633-77-88, fax 634-24-33 

http://www,commpol.com 
'http://www.stb.com 

Jeden 

iPytanie,.mafkMr'efchyba juz 

nie trzeba odpowiadac. Jesli nie 

masz Pentium II 450MHz, to drugi 

3dfx da Ci jedynie dost?p do 
rozdzielczosci 1024x768. Jednak do 

tego trzeba juz dysponowac 
monitorem o przekqtnej co najmniej 

17". Mimo, ze na co lepszych 

pi?tnastkach da si? to uruchomic, to 

poprawa jakosci b?dzie 

niezauwazalna. A jesli stac Ci? na 
monstrum o przekqtnej 21" lub 

wi?cej, to wydatek kolejnych 
kilkunastu baniek na jeszcze jeden 

Voodoo zdecydowanie Ci si? oplaci. 
W przeciwnym razie, zapomnij o tym. 

Test Jednostka Diamond Creative Labs STB 
Monster 3D II 3D Blaster II Blackmagic 3D 
lx 2x lx 2x lx 2x 

GL Quake 640x480 Ips 61.10 99,10 61,20 98.10 61.10 96.80 
800x600 fps 38.10 76,80 38.20 73.00 38,10 72.80 
1024x768 Ips X 48,20 X 45.40 X 45.40 

Quake II 640x480 [ps 55.00 55,20 54,50 54.70 54.70 55,20 
800x600 Ips 48.80 55.40 49,50 54.50 48.80 55,30 
1024x768 fps X 53.70 X 53.00 X 53.20 

Turok D3D 640x480 fps 63.60 66.80 63,40 65.60 64,50 66.80 
D3D 800x600 fps 52.40 66.20 51.00 65.60 52,20 66.10 
OGL 640x480 fps 80.50 98,90 80.70 100.90 79.30 99.20 

Incoming 640x4B0 fps 49.05 50.64 48.47 49.44 49.86 50.90 
800x600 fps 48.85 52.26 48,29 51,15 49.29 52.56 
1024x768 fps X 53.86 I 52.65 X 53.75 

Forsaken 640x480 Ips 91.53 93.08 90.87 92,74 92.54 94.23 

Final Reality 3D 
* 

R Marks 3,59 3.90 3.56 3.86 3.59 3.86 

Kupic czy nie kupic? 

Jesli wiasnie myslicie o nowym 

akceleratorze, to radz? Warn si? 

wstrzymac. Voodoo 2 nie jest juz tak 

rewelacyjnq ofertq co jego starszy 

brat. To prawda - chodzi szybciej, to 

prawda - mozna spokojme pograc w 

800x600, ale tak szczerze, to ja nie 

widz? znacznej roznicy w stosunku 

do 640x480 i wydawanie sporej 

sumki jest nieco wqtpliwym 

pomysfem. Jezeli natomiast jeszcze 

nie macie zadnego akceleratora, to 

gorqco polecam kupno jednej z 

opisywanych kart, Oczywiscie 

wypada kupic wersj? z 12MB. Jest 

ona drozsza, ale za to sporo szybsza 

niz z 8MB, a niektore gry wyglqdajq 

zdecydowanie ladniej, Koiiczqc ten 

artykul, zamykam niniejszym spraw? 

Voodoo 2. Za bardzo niedlugo 

powinny si? pojawic na rynku 

zupelnie uklady. Ze 

zniecierpliwieniem czekamy na 

Matroxy G200, Voodoo Banshee i 

przede wszystkim na Riv? TNT. Te 

kosci podobno dajq nie tylko 

zwi?kszenie wydajnosci, ale i 

zdecydowanq popraw? jakosci 

obrazu. Wydaje si? to niemozliwe? 

Poczekamy, zobaczymy. Jak tylko 

nowe karty b?dq dost?pne, na 

pewno dowiecie si? o tym pierwsi. 

Stay tuned ■ 



Sprz^t 108 

r Instalujemy Voodoo 
[ Kifka ponad dla gracza_ 

Akceleraior 30 oparty na ukladzie Voodoo jest bardzo dobny. Ma lylko jedny wady: 
wymaga wapalpracy z inng, "prawdziwa" kartg graficznp. Nie jest to rewelacyjny 
pomyst, szczegdlnie ze inalalacja lakiego zesiawu moze ppzyspopzyt ppoblemdw 
mniej wppawnemu uzyikownikowi. KabelkAw jest duzo i tpzeba je wszystkie 
odpowiednio potqczyd. Jakakolwiek pomytka spowoduje w najlepszym wypadku 
wydwietlenie pustego ekpanu. Aby unikngc takich nieppzyjemnych zdarzen, 
ppzygotowaliSmy skrdcony apis instalacji akcelepatopa z Voodoo. Zawiora oo jedyoie 
popady na temat podlgczenia sppzglu. Stepowniki instaluje aig w bardzo pposty 
spDsdb (wktadajgc CD do napgdu, kiedy komputep o to popposi), wipe po szczegdty 
siggnijeie do inatpokeji. 

Lukasz Nowak 

1. Po pierwsze wytqcz komputer i wyjmij wtyczk^ z kontaktu. Pozniej zdejmij 
obudow?. Musisz znalezc wolne gniazdo PCI (oznaezone na zdj^ciu strzalkq], 
Odkr^c zaslepk? i zachowaj srubk? - b^dzie potrzebna pozniej. 

3. Zamknij obudow^. Z tytu znajdz kabel od monitora i przeloz go do 
niebieskiego zlqcza w. Voodoo. Pami^taj o dokr^ceniu srubek mocujqcych 
zlqcze. 

A 

4. Wez kabel dostarezony razem z kart$ i pol^cz czarne zl/cze w Voodoo z 
niebieskim zlqczem karty grafieznej twyjqtes przed chwilq z niego kabel od 
monitora). Po dokr^ceniu srub mocujqcych, mozesz wlqczyc komputer i 
zainstalowac sterowniki i DirectX (jesli go wczesniej nie miates). 

2. Delikatnie, acz stanowezo weisnij swoje nowe Voodoo do wybranego gniazda 
PCI. Nast^pnie przykr^c je srubkq, ktdrq wczesniej odkr^ciles zaslepk^. Nie 
ruszaj zadnych innych elementow w komputerze. 

5. Jesli instalujesz drugi egzemplarz Voodoo 2, musisz powtorzyc pierwsze dwa 
kroki. Pami^taj, aby obydwa akceleratory znajdowaty sie obok siebie i polqcz je 
kabelkiem SLI. Jesli cos nie wychodzi, sprobuj obrdcic kabelek o 180 stopni. 
Gdyby po wtqczeniu komputera pojawil sie ciemny ekran, przeloz kable od karty 
grafieznej i monitora do drugiego Voodoo. Doinstaluj jeszcze raz sterowniki i 
czadu. ■ 
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CIP ff ffniio PcLSCcll 

462 31 75 Optimus Warszawa 222 60 42 Optimus ATS Szczecin tel. 

[okoto 400 artystdtt 100 fragltientdw utwo 

tow 30 sekwencji wideo i fdm6w archiwal 
nych niemal 400zdj$ okoto 70 animacji 

Optimus Pascal Multimedia SA 
ul. Wyspiaiiskiego 10 43—300 
Bielsko — Biala tel. (033) A 
119 180, fax (033)123 141 A 
e-mail: market ing@opm.pl A 
http://www.opm.pi ' A 
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Sprz^t 

Genius: Mery gier 
Flight 2000 F-22X, MaxFire GO?, Power Station 

D0cz Sills Gatfisa jest wswiilki 

hoiriputerowym jeszGZB jadsn geniuszr 

ktftis&nui wmMo doHnlesie przyjpzed 

gldwnie w parity o tyle w przypadku fej 

tajWBnskleJ npmv, mleresuj^cy jest 

tmillinicslifilneyo, W niniejszym anlyhule 

zaJmEeinir sie inzema wBPSjaml 

roil! ii oil siEjliifi urz^dzenfo, z kldnych 

tUKASZ 

Flight 2000 F-22X 

Pierwszym joy’em, ktory wyciqgnqlem 
z pudetka byi Flight 2D0D F-22X. Ta 
nazwa, rodem z ksiqzek kodowych 
amerykanskiej armii, 
chyba dose 
wyraznie 
sugeruje do 
czego b?dzie 
si? opisywanej 
maszynki 
uzywac. Jesli 
ktos ma jednak 
wgtpliwosci, to 
spiesz? z 
wyjasnieniem, ze 
do symulatorow lotu. 
Swiadczq o tym takze 
podstawowe cechy 
urzqdzenia. Przede 
wszystkim jest to joy 
analogowy. Oznacza to, 
ze stopien wychylenia 
jest istotny i b?dzie 
mial wptyw na 

reakcj? gry. Poza tym, juz wybitnie 
z samolotem zwiqzane sg 
przepustnica i regulator steru 
poziomego, a takze mini-joystick 
sfuzgcy do ogl^dania si? wokol 
siebie lub celowania. DrugirrT 
zastosowaniem Flight 2000 b?dq 
samochodowki, Nalezy tu dodac, ze 
raezej takie, w ktorych kladzie si? 
nacisk na realizm jazdy, a nie na 
zniszczenie wszystkich 
konkurentow. 

Po tej krotkiej prezentaeji przyszedl 
czas na wrazenia z wtasciwej akeji. 
Genius ma kilka istotnych 
elementow, ktore pomagajq w 
graniu. Po pierwsze, jest dosyc 
ci?zki. Ma to spore znaezenie przy 
wykonywaniu gwattownych ruchow 

podstawka na dlon. Ponizej gtdwnego 
drqzka umieszczono wyprofilowany 
pierscien, ktory dobrze podtrzymuje 
r?k? w czasie dlugich lotdw. Joy 
oferuje cztery przyeiski. Pierwszy, na 
ktorym opiera si? palec wskazujqcy 
bardzo dobrze pasuje do dzialka. 
Drugi nie zostal juz niestety 

zaprojektowany bezbl?dnie. Znajduje 
si? on z boku, po lewej stronie. 
Dobrze opiera si? na nim keiuk, ale 
pod jednym warunkiem - graez musi 
bye prawor?czny. Jesli jestes 
mankutem, to w ogole nie b?dziesz 
mogt ujqc Geniusa w dlon. Spory 
minus. W locie samolotem bardzo 
przydajq si? przepustnica i ster. To 

pierwsze jest wykonane bez zarzutu, 
ale drugie ma zupelnie innq 

U gory: 
Dzieki regulalorom przepustnicy i steru puziomego moZliwe 
staje sle dokladniejsze oddanie specyliki lotu samulotem. 

drqzkiem. Przy niskiej wadze 
zazwyczaj catosd podskakuje, 
odrywa si? od biurka, a cz?sto 

^ konezy si? nadwyr?zeniem 
czegos tarn w r?ce. Flight 
2000, pomimo braku 
przyssawek, nie sprawia tego 
typu problemdw. Kolejnq 

cechq, tym razem 
skuteeznie 
likwidujqc? 
zm?czenie jest 

konstrukcje [nie wiedziec czemu] i 
chodzi za ci?zko, skrzypi i dlatego jest 
raezej srednio uzyteczne. Dobrym 
pomysfem jest natomiast 
umieszczenie suwakow do kalibraeji 
joy'a pod spodem. Nie mozna ich 
przypadkowo przesunqc i nie trzeba 
ustawiac wszystkiego za kazdym 
razem od nowa. Rzucajqcym si? w 
oezy gadzetem jest mini-joystick. To 
taki niby przyeisk, ktorym mozna si? 

wszystkie przyeiski i regulatory 
chodzq na standardowych 

sterownikach z Windows. 

MaxFire GQ7 

Kolejnq propozycjq firmy Genius jest 
gamepad o nazwie MaxFire. 

Przydatnosc tego typu kontrolerow 

stanowila od zawsze temat zazartej 
dyskusji pomi?dzy uzytkownikami 
konsol i pecetow. MaxFire nie wnosi 
wtasciwie do niej niczego nowego. 
Jest tylko dobrq realizacjq 
dotychczasowych pomyslow. 
Slowa pochwaly nalezq si? za bardzo 
wygodny ksztalt pada. Nawet przy 
dfugim giercowaniu nadgarstki nie sq 
zm?czone, a dzi?ki odpowiedniemu 
profilowaniu, paluszki nie plqczq si? 
tarn gdzie nie trzeba, ale lezq na 
swoich miejscach. Musz? przyznac, 
ze nie jestem zwolennikiem tego typu 
zabawek. Aby to potwierdzic na 
poczqtek odpalilem Quake i... 

zostafem lekko zaskoezony. MaxFire 
dzi?ki osmiu przyeiskom, ktore mozna 
dowolnie programowac sprawia! si? 
cafkiem niezle. Mimo ze do walki 
przez siec nadal nie nie pobije myszki 
z klawiaturq, do przechodzenia mozna 
zastosowac pada. Jak juz 
wspomniatem o przyciskach, to 
dodam, ze dwa z nich umieszczono z 
tyfu (patrzgc od strony graeza] i 
dzi?ki temu wchodz^ one dokladnie 
pod palce wskazujqce. Przyjemna 
sprawa. Jednak aby je wykorzystac 
trzeba miec odpowiednie drivery. 
Znajdujq si? one na stronie www 
producenta i na naszym CD w 

katalogu /Bonus/Bonusl/Genius. 
Warto przeczytac plik czytaj.txt, aby 
dowiedziec si? jak zainstalowac pada. 
Pierwsze i chyba jedyne problemy 
pojawity si? przy funkcji turbo. Otoz 
dost?pna jest ona tylko 

U dolu 1 i 2: 
Dwa dodalkowe przyeiski MaxFire leza dokladnie pod palcaml 
wskazufocyml. Dzieki mozliwoscl proprarnowanla, moga one z 
powodzeniem zaslepowaC standardowe klawisze pada. 

oglqdac na boki, 
albo celowac. 
Przydaje si? to w walce 

powietrznej, gdzie nie ma 
czasu na ciqgte si?ganie do 
klawiatury. Niestety t? 
funkcj? musi obsfugiwac 
bezposrednio gra. Poza tym, 

dla 

pierwszych 
dwoch przyeiskow, 

Czemu? Nie wiadomo. 
Ciekawym pomystem jest 

wlqczanie na stale jednego z 
przyeiskow bez jego weiskania. Sq 
takie gry, gdzie ulatwi to zycie. Ale 
rdwniez w tym miejscu pojawia si? 

mata niedorobka: mozna wtqczyc tylko 
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drugi pozostaje wtedy zupetnie 
nieaktywny i nie da si? go uzywac. 
Maty to problem, gdyz zawsze 
pozostajq jeszcze cztepy sztuki do 
zaprogramowania, ale jednak troch? 

denerwuje. Dla ostody trzeba 
pochwalic producenta za 
umieszczenie przelqcznikdw do 
wtqczania turbo. Znajdujq si? one w 
takim miejscu, ze nie przeszkadzajq 

w graniu, ale mozna je w kazdej 
chwili przestawic bez przewracania 
catego pada do gory jl'ogami. 
Jesli miatbym w skrdcie opisac 
MaxFire G07, to powiedziatbym, ze 

jest to dobrze wykonany gamepad 
bez zadnych udziwnien i przekr?tow. 
Mozna rzec: klasyka gatunku. 
Pomimo drobnych problemow, 
mozliwosc dowolnej konfiguracji 

pozwala ominqc wszelkie 

niedogodnodci i grad w spokoju. 
Dlatego jak ktod lubi pady - to 
polecam, jesli nie - to pewnie i tak go 

nie przekonam 

Power Station 

Znam wielu ludzi, 

ktorzy twierdzq, 
ze wszelkie joy’e, 

pady i inne takie 
sq nic nie warte i 
tylko prawdziwe 
automaty dajq 
przyjemnosc z 
grania. Coz, 

czasami 
trudno si? z 
takq opiniq 
nie zgodzic. 

Wtasnie 

dlatego 

Genius 
wyprodukowat 

konsol? do gier 
Power Station. Ta zabawka 
wyglqda naprawd? pot?znie. Jest to 

cos, czego na rynku chyba jeszcze 

nie byto i ma duze szanse na 
osiqgni?cie sukcesu. Pomyst jest 

prosty: przeniesc kontrolery z 

automatow zywcem do swiata 

pecetow. Niby banalne, ale jakos nikt 

wczesniej na to nie wpadt. 

Power 
Station to 

cyfrowy, 
osmiopozycyjny joystick zaopatrzony 
w specjalny zestaw przyciskow. 
Idealnie nadaje si? to wszelkich 
mordobic, strzelanek i innych gier 
wymagajqcych duzej zr?cznosci i 
szybkosci w paluszkach oraz 
bezwzgl?dnego wytqczenia mozgu. 
Cata zabawa zaczyna si? za sprawq 
wspomnianych juz wczesniej 
przyciskow, ktore do ztudzenia 
przypominajq te z automatow. Sq 
duze, lekko zaokrqglone, tatwo si? 
wciskajq i mozna w nie walic bez 
opami?tania. A, i jest ich szesc. Tego 
zawsze brakowato w Mortalu i jemu 
podobnych. Mozna przypisac kazdy 

kopniak, czy piqch? do innego 
klawisza, co bardzo si? przydaje. Z 
kolei uktonem w stron? fanow 

strzelania do 

wszystkiego 

co lata, ptywa i petza 
sq rozbudowane funkcje 
turbo. Kazdemu z przyciskow mozna 
ustawic czy ma dziatac w trybie 
normalnym, czy w przyspieszonym. 

Dodatkowo mozliwe sq trzy poziomy 
szybkosci turbo. Jesli chcemy pograc 
z kumplem na jednym komputerze, 

przyda si? 
mozliwosc 

wytqczenia 
poszczegolnych 
klawiszy. Majqc 

dwie Power 
Station, na 

pierwszym 
wtqczamy 
klawisze od 

1 :-do 3, a na 
drugim od 4 

do 6. W ten sposdb nie 
b?dziemy sobie nawzajem 

przeszkadzac. Dobra, koniec 
rozwodzenia si? nad jednym i 

tym samym tchoc warto]. 
Niestety chyba nigdy nikt nie 

stworzy joy’a idealnego. W Power 

Station stabym punktem jest drqzek. 
Przede wszystkim jego rozmiar jest 
troch? nieodpowiedni. Za male to 
zeby sprawnie ujqc w calq dlon, a za 
duze zeby potraktowadz 

Flight 2000 F-22X Cena (z Vat): 45 zt 

MaxFire G07 Cena (z Vat): 40 zt 

Power Station Cena (z Vat): 92 zt 

Rowniez sila oporu nie zostata 
dobrana najlepiej. Trzeba wlozyc 
nieco sity podczas grania, ale moze 
to dobrze - w koncu sport to 
zdrowie, a i mi?snie puchnq od tego. 
Kolejnym ciekawym rozwiqzaniem w 
konsoli jest rozsuwanie boczkow 
tpatrz zdj?cia). Dzi?ki temu catq 
maszyn? mozna potozyc na kolanach i 
odsunqc nasze biedne, zniszczone 

oczy od monitors. 

Genius Power Station to rozwiqzanie 
prawie genialne. Doskonaty pomysl 
zostai w dobry sposdb wykonany i 
pomimo drobnych niedociqgni?c daje 
duzq przyjemnosc z graniu. W koncu 
pojawila si? dobra konsola do 

mordobic, ktdra moze przetamac 
monopol klawiatury. Jesli 

myslisz, ze Mortal na PC 
niby podobny do tego 

na automatach, 
ale jednak 
nie ten sam 
- musisz 
miec 
Power 
Station. 
To jest to 

czego 
zawsze Ci 

brakowato. 

U gory: 
Wysuwane hoczki Power Slalion pozwalajg na wygodnieisze i 
stabilnieisze uloienie konsoli. Pnmaga to przy gwaltownych 
ructiach zwykle towarzyszacych komputerowyn mordoHlclon. 

gory 
jak lewarek skrzyni biegow [dla 
mtodocianych: to jest to, co wystaje 

po srodku z podtogi i czym tata co 
chwila bawi si? w samochodzie). 

Sprzeldoleslowaniadostarczyta limn: 
JIT Computer, ul. Braci Gierymskich 156.50-950 Wroclaw 
tel. (0-71) 347 50 00. Ian 347 59 00. Ill Ip;//WWW.jll.C0Pl.pl 

lillp;//www geniusoel com.lw 
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< Jj. MPEG 1 
Hi ^ VideoCD 

■ ^ SlieamWorks 

Mppgo najlepsk 
pmn to^anfe, sci&fSJ 
►riawanfe pa cetiach nil 

Scisnqc dzwiek1 

i W £wiecie MP3_I W £wiecie MP3 

Gzy nie marzyliscie kiedys o tym, zeby 
pndnbnle Jak na filmach lypu Men In Black 

kllkugndzinny film albn kilkanaicie godzin 
muzyki z dnsknnatq jaknsciq? Pewnie nie, 

In czemuzich nie skorzyslefi? 

tuKASZ Nowak Na standardowej plycie 
CD mozna zmmicit 74 
mimity muzyki. Wikt 
chyba nie uwierzyfby. zs 
dzi?ki matematyce (takP 
tej ohydnej 

m&tematyce) mozliwe stanie si? 
zapisanie na tym samym, Identycznym 
kr^ku ponad 11 GODZIN diwi?ku Im 
slyszalnej utraty pkpto Taka magia 
naiywa 

przypadku innych nap?dow (np. Toshiba 
lub Philips] wartosc ta moze spa£c do 
pr?dkosci pojedynczej. Kiedy mamy juz 
dobry czytnik, musimy uruchomic 
specjalny program. Najwygodniejsze s? 
shareware'owe: WinDAC i 
Audiograbber. Obstugujq one dowolny 
sprzgt i 53 bardzo proste w nfasludze. 
Wystarczy wybrad interesujgce nas 
utwory, wydad polecenie fJ$ave" i 
poczekad kilka minut. Natezy przy tym 

prawie czterokrotn? pr?dkosciq [na Pll 
233 MHz], a drugi - podwojnq. 
Niestety Xing )Pobcina" wysokie tony 
(pow. 16 KHz]. Ucho ludzkie moze 
uslyszec dzwi?k o cz?stotliwosci do 18 
KHz. Dlatego teoretycznie MP3 
kodowane Xingiem sq gorsze, ale 
osobiScie nie jestem w stanie tego 
uslyszec na domowej wiezy. Jak dla 
mnie, zardwno Fraunhoffer, jak i Xing 
dajq doskonale efekty, niczym nie 
rbzniqce si? od ptyty CD. AJternatyw? 
dla drogich programtiw jest share- lub 
freeware. Ostatnio pojawrlo si? na 
rynku kiika tanich eplikacji, ktore 
wykorzystujg swoje wfasne algorytmy. 
Do najpoputarniejszych nalezq Unreal 
Encoder i MPx Encoder Ozs?kf nim 

mozna zyg 

przypadku kompresji, odtwarzanie 
rowniez wymaga znacznej mocy 
obliczeniowej. Na szcz?£cie nawet przy 
procesorze 486 nie ma problemow z 
przeciqzaniem systemu i podczas 
sluchania mozna normalnie pracowac. 
W przypadku Pentium II praca 
odtwarzacza nie wywotuje juz 
absolutnie zadnego spowolnienia 
dzialania systemu. 

Najbardziei zaawansowanymij 
najpopularniejszymi apfik 
dekomprasji MP31 

YAMR Te zaavi 
przede \ 

tilkunattokro 
Mttmm 

W D 

MH/nmiMm 

fa Hrti.tinin 

Be ly^ gutunKu muj 
felBffientftrze. m 
racze mcgq w ele 

tlac w£zystjpe da 
wlko dli^go^c inaj 

ki? w nrarfBI 

more so 

4minutz 
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AZ1209 

+ zdalne sterowanie 
+ cyfrowy tuner radiowy, magnetofon, CD 

+ system dzwi^ku przestrzennego INCREDIBLE SURROUND 
+podbicie basow DYNAMIC BASS BOOST 

+ 80W mocy muzycznej 
+ gtosniki bass reflex 

i supernagrody: 

bUmboxPh'UPS 

... oraz 10 egzemplarzy programtiw komputerowych 

w naszym programie: 
* SPIEWAJ Z GWIAZDAMI w duecie lab solo * POZNAJ ich historic i terazniejszosc * 
* POSLUCHAJ dema piyt * OBEJRZYJ zdjecia i teledyski * GRAJ i baw sin dobrze * 

a u nas konkurs 

* * n n CD 94 171 

Pytania do konkursu: 

1. Jaki tytut miat pierwszy single! (pierwszy 2. Jaki tytut nosi debiutancka 3. Ktorq z ponizszych piosenek 

przeboj) zespotu Boom Box? ptyta Patrycji Kosiarkiewicz? spiewa Kasia Kowalska? 

a. "Lawa” a. "Puls" a. "Jak ja wierz?" 

b. "Noc i dzien" b. "iluminacja" b."Wyrzuc ten gniew" 

c. "Oto zycia smak*' 
* 

c. "Bajeczki" c."Wakacji szal" 

odpowiedzi natezy wysyfac na adres:Seven Stars Mu(timediaf skr* poczt. 219, 80-952 Gdansk 6 



GG-Niesamowicie Grvwalna Gra 
V,O.T,E.R. Golem 

dbsnia o wissne poriwdrko i ch^ci 
Inioi'inowania czylelnihdw o tym, co w 
Ipawle pliioi w pewien piQkny dzieri 
laliralismy nasie graty, by udafi siQ w 
dim pftMiioMm podrAz do 
ptilQiotiej we Wroclawlu siedziby lirmy 
Leryx Longso/t Ponizej prezenlujemy 
ppuiliBbndi glownych osobnikdw 
ginjg&yclus czyms, co ma wszelkie 
szanse imlmt na pynku rasowych 

i to nil; tylko w Police. Osoby 
p stronie broniqcych sip 

przedfsilpinpyiaii: 
Rezyser projektu: Aleksander 
Chrzanowski (ACH) 

Wspdlscenarzysta, oprawa 
dzwi?kowa: Adam Skorupa “Scorpik" 
(AS) 

Szara eminencja, pomoc dla 
wszystkich: Jarostaw Modrzejewski 
"Dfugi" (SZA) 

Gtowny projektant grafiki: Grzegorz 
Surdykowski "Ojciec" (GSj 

oraz pytania te zadajqcy: 

CD-Action (Jerzy Kucharz, Aleksander 
Olszewski): (CDA) 

A oto sam scenopis: 

CDA: Jak wynika z tytulu, nasza rozmowa 
toczyb si? b?dzie "w temacie" V.O.T.E.R. 
Golema. Poprosz? wi?c □ par? sldw najlepiej 
charakteryzujqcych to, z czym mamy obecnie do 
czyniema. 

SZA: Chcemy zrobic produkt, ktdny b?dzie naszq 
wizytbwkq na par? najblizszych lat. Staralibmy 
si? przeanalizowac to, co zostalo popelnione w 
nie najlepszym style w Clashu oraz pozostalych 
naszych grach - V,0 J.E.R. Golem jest juz w 
koficu czwartym naszym tytulem. Innymi sfowy 
zamierzamy stworzyc gr?, ktora zaabsorbuje 
kawalek Swiata i liczymy na to, ze b?dzie grq nie 
tylko bardzo popularnq, ale do tego polskq. 

CDA: Czy aby przypadkiem nie w tym wlasnie 
upatrujecie glownych powodow odniesienia 
sukcesu? 

SZA: Ze jest polska? Nie ma mowy, ale po kolei. 
Pierwszym punktem, od ktdrego trzeba by 
zaczqb mbwiqc, co to b?dzie za gra, jest 
stwierdzenie, ze na pewno b?dzie ona grq 
strategicznq - tak na prawd? ci?zko nam jeszcze 
obecnie okreslib, czy b?dzie to strategia 
rozgrywana w czasie rzeczywistym, czy tez w 
turach. Na pewno jej serce b?dzie pochodzilo z 
klasyki gier tego ostatniego gatunku, chcemy 
jednak to wszystko bardziej uwspolczesnic i 
nadab temu odpowiednie tempo. Nie b?dzie to 
jednak RTS! 

CDA: A czym wedlug was ma ona przebib 
1 produkty obecnie znajdujqce si? na rynku? Tak 

na marginesie, w jakq strategi? gralibcie 
ostatnio? 

ACH: Eeee, Commandosow. 

CDA: I wy tworzycie cos, co b?dzie bardziej 
grywalne??? 

ACH: Tak! Mimo oczywistych rbznic pulap 
narzucony przez tq gr? zostanie przez nas 
pobity. 

CDA: Zdajecie sobie spraw? z wagi tego 
twierdzenia? 

ACH: Oczywiscie, ale jest to po prostu poziom, 
ktory nas teraz interesuje! 

SZA: I to z pelnq swiadomosciq, co to oznacza! 
V.O.T.E.R. Golem b?dzie lepszy z kilku wzgl?dow. 
Zaczn? moze od intra, a sami pbzniej 
stwierdzicie, iz wczesniejsze zapewnienia sq jak 
najbardziej prawdziwe. Mamy rok mniej wi?cej 
1402. W tym czasie zyje koles, na prawd? ostry 
mozg, zajmujqcy bardzo wysokie stanowisko jako 
alchemik, jeden z najwi?kszych naukowcow 
swych czasow, ktory od pi?bdziesi?ciu mniej 
wi?cej lat chce przekonab moznych tego swiata, 
ze w najblizszej przyszlosci na Ziemi?, do jednego 
z oceanow, spadnie meteor. No i okazuje si?, ze 
mial racj?. Ludzkosb (reprezentowana w grze 
przez Europ? - reszta swiata byla wtedy bardzo 
slabo poznana, a poza tym to nasz kontynent 
nadawal ton badaniom, rozwojowi techniki) ma 
jeden dzieri na reakcj?. On o tym wiedzial 
oczywibcie duzo wczesniej, ale niestety nikt mu 
nie wierzyL Po upadku meteorytu w oceanach 
nastqpily wstrzqsy tektoniczne, cala Europa - 
taka jakq znamy - przeszfa do historii. Na 
miejscu kontynentu pojawily si? setki wysp, czyli 
nasz swiat gry. Gr? zaczynamy gdy od 
kataklizmu min?lo czterysta lat. Swiat wysp 
funkcjonowal koticentrujqc przez caly ten czas 
swoj wysilek na zbrgjgfllach. Nie ma juz starej 
wladzy, starego iumta, starej kultury, jest za 
to totalne zbrojenie si? poczynajqc od 
mozliwosci istniejqcych w sredniowieczu, a 
koriczqc na takich na przyklad robonurkach. 

CDA: Znaczy si? swiat alternatywny. 

SZA: Po prostu katastrofa wszystko zmienila, 
nie ma juz Europy. 

CDA: A z czym zwiqzane jest takie ricisle 
osadzenie w czasie? Czemu rok 1402? 

ACH: Nie ma to znaczenia, Chodzi jedynie o 
sredniowiecze przed odkryciem Ameryki, rownie 
dobrze moglby to bye dowolny inny rok, byleby 
przed Kolumbem. 

AS: ChcieliSmy miec mozliwosc wygenerowania 
nowego swiata, stworzenia czegos dziwnego, 
polqczenia mianowicie starej technologii - czyli 
wlasnie zaglowcow - z takq bardziej 
unowoczesnionq, w postaci na przyklad 
futurystycznych sterowcow czy prymitywnych 
robotow. 

CDA: Czyli nie ma obawy, ze rozwoj zatrzyma si? 
na zaglach? 

SZA: Nie ma mowy! Pami?tacie Starcrafta? Tam 
juz na samym poczqtku mialo si? do wyboru 
jednq z trzech drbg, oznaczajqcq jednq z trzech 
ras - my od strony grafieznej zastosujemy cos 

podobnego. B?dq trzy glowne style jednostek: 
oparta na ludziach, organiezne i nastawione na 
technik? - co u nas oznacza po prostu wi?cej 
zelaza, nitbw. Ale wszystko to b?dzie mozna ze 
sobq mieszac! 

CDA: Czyzby nie do kortca liniowy post?p? 
Swoboda wyboru??? 

SZA: Ha! Calkowity brak liniowosci! Gracz b?dzie 
si? po prostu poruszal po wielkim drzewie 
wszystkich mozliwych drog, od niego b?dzie 
jednak zalezalo ktorq z nich wybierze, Co za tym 
idzie, jego wojska takze nie b?dq ograniezone do 
np. organicznych, jak u Zergow - nie b?dzie 
bowiem podzialu na rasy, jedynym czynnikiem 
wplywajqcym na sklad wojska b?dzie obrana 
droga. Mamy do opowiedzenia histori?, zaezyna 
si? dla kazdego tak samo, ale reszta zalezy od 
tego, kto w niej bierze udzial, od graeza. 

CDA: To cos w grach swiezego, nikt tego jeszcze 
chyba nie wprowadziL. 

SZA: A nie mbwilem, ze nasza strategia b?dzie 
najlepsza? 

CDA: Nie ma to jak skromnobb... 

SZA: Czemu od razu skromnosc? Czego mamy 
si? wstydziri? We trbjk? nad tym pracujemy i sq 
to nasze pomysly, ktore uwazamy po prostu za 
Swietne! Co w tym ztego? 

CDA: Nie no, nie mowilismy przeciez, ze sq zle! 

ACH: To zresztq nie do konca b?dzie gra. My 
komus, kto zajmie si? tym, zaeznie w to grad, 
zaproponujemy udzial w eksperymencie. To 
b?dzie poniekqd walka z ograniczeniami swego 
umysiu, Tym ma bye ta gra. 

SZA: Za duzo filozofii do tego dorabia, 
wytlumacz? to wi?c normalnie - V.O.T.E.R. 
Golem ma bye po prostu niesamowicie grywalnq 
grq! Taki jest glowny plan calej tej akcji! W tym 

kierunku idziemy, stwierdzajqc, ze takie na 
przyklad fajerwerki 3D, ktbre jakis czas temu 
zagobcily na rynku aktualnie przezywajq kryzys, 
brakuje bowiem grywalnosci. My poszlismy w 
kierunku supergrywalnosci, odpuszczajqc sobie 
eksperymenty z trzecim wymiarem, jak to 
zrobilo wiele firm tracqc na to tylko, w pewien 
sposbb, czas. Zatracono grywalnosc, bardzo 
wysokq na przyklad w Cywilizacji czy WarcraFcie 
- ona nagle gdzies si? zagubiia, pojechala w 
efekty. 

ACH: I jeszcze moze to, ze gra skonstruowana 
b?dzie na alternatywnym kontinuum 
czasoprzestrzennym. Takie wykluczenia, jak 
godzina, odleglosc, rozwoj technologiczny, nie 
b?dq mialy znaczenia, tak na prawd?. 

CDA: Co si? pod tym kryje? 

ACH: To znaczy, b?dq mogly si? pojawic 
zaglowce obok lodzi podwodnych. 

CDA: A, to spoko. 

ACH: W ten sposob. Moze... 

SZA: Ogolnie militarnobc poszia na maxa, goscie 
pobwi?cili si? wojskowosci, a nie na przyklad 
rozwojowi filozofii... 

CDA: Ale kogo interesuje filozofia? Graczom 
zalezy na walce, potokach czegod czerwonego... 

ACH: Lac si? b?dzie, ale w slusznej sprawie! 

SZA: B?dzie to strategia, w ktbrej nastawiamy 
si? glbwnie na walk?, po prostu na walk?. B?dzie 
to strategia w turach, bez bitew lokalnych, co 
jest bardzo wazne, wszystkie b?dq rozgrywane 
od razu, jak to ma miejsce w RTSach. B?dzie to 
strategia w turach, ale w tak sprytny sposob 
zrobiona, ze to jest jeszcze tajemnicq. 

CDA: ??? I 

SZA: Bo jest, bo jest. Naprawd? jest tu jeszcze 
par? rzeezy, ktorych nie chcemy jeszcze mbwid, 
wszystko okaze si? w marcu, Nie chcemy, by 
ktos sobie ten zarqbisty sposob "pozyczyl". 

CDA: Oki, przejdzmy moze zatem do jednostek, 
sposobow ich tworzenia. 

SZA: Widziales port na screenach? Tam b?dzie 
mozna produkowac nowe jednostki. 

CDA: No tak, ale czy cos trzeba b?dzie 
wydobywac, transportowac surowce? 

SZA: B?dq surowce, ale nie b?dzie si? to 
odbywac w czasie rzeczywistym, jak w RTSach. 
Na mapie znajdzie si? par? miejsc przynoszqcych 
okreslony dochod, odpowiednie surowce. A co 
do transportu - i tak i nie. Cz?sc b?dzie si? 
dziala automatyeznie, o par? rzeezy b?dzie 
trzeba zadbac we wlasnym zakresie. Nie 
zapominajeie o jednym fakeie - w tym swiecie 
istnieje magia, przejdzie wi?c znaeznie wi?cej 
bajerow, 
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ACH: Nawet nie tyle magii, to w koncu nie jest 
magia. 

SZA: Taaa. nie jest to w kazdym razie magia w 
uj?ciu tolkienowskim, mamy cos innego, moze 
daj?cego si? lepiej wytlumaczyc, z dobrym 
oparciem w swiecie, ale szczegbfow na razie nie 
poznacie. Zauwazcie, ze swiat poszedl w 
zupelnie innym kierunku, po katastrofie bardzo 
wiele rzeczy uleglo zmianie, A jeden gosciu o tym 
wiedzial i na tym wlasnie oparta jest tabula. 

CDA: Ktorej pocz?tkiem zostalismy juz zreszt? 
uraczeni, jakas szansa na kontynuacj?? 

SZA: Spoko, facet przez pi?cdziesi?t lat, procz 
prob przekonywanib innych robil tez jeszcze 
jedn?, bardzo wazn? rzecz - spisywal w pewnej 
ksi?dze jedyny sposob na powrdt swiata po 
katastrofie do swego pierwotnego ksztaltu. 
Sposbb na stworzenie V.0.T.E.R, Golema, ktory 
b?dzie mogl przemieszczac wyspy. 

ACH: Nie no, nie wiemy jeszcze czy b?dzie to 
Golem! 

SZA: Dobra, czyli w Ksi?dze byl opis, jak 
stworzyd Cod, niech to na razie b?dzie Golem, 
ktory umozliwi powtorne polqczenie Europy, 
odtworzenie jej pierwotnego ksztaltu. Dchrona 
tego dziela powierzona zostala syndykatowi, 
ktdremu Alchemik przekazal wiedz? o Ksi?dze, a 
ktory mial si? upewnic, ze wiedza ta nie 
przepadnie i zostanie odpowiednio 
spozytkowana. Niestety, w trakcie Kataklizmu jej 
cz?sci znalazly si? w roznych r?kach i dopiero w 
czterysta lat pozniej syndykat zgromadzil 
wystarczaj?c? sil?, by zacz^c aktywnie 
poszukiwac jej cz?sci, odbjfac je z r?k lokalnych 
wladcdw, ktbrzy bynajmniej nie s? 

zainteresowani powrotem do starego porz?dku. 
Tak na prawd? i gracz, jako szef syndykatu, nie 
wie dokladnie do czego dqzy, ale w koncu w tym 
celu organizacja ta zostala utworzona,.. 

CDA: A sk?d nazwa, czy skrot V 0 T.E.R. cod 
oznacza? 

ACH: Nie, nie jest to [jeszcze) zaden skrot, a 
pewnego rodzaju przewrotnosc - taka pisownia 
ma sugerowad jedynie niecodzienny charakter 
tej gry. 

CDA: Znow si? chwalicie,,. A czy nie podobny 
efekt mialoby pakowanie pelnej wersji gry do 
szarych kopert? 

AS: Ej, byl przeciez gry, ktorych nazwy niczego 
nie znaczyly. Chocby MDK, ktore niby bylo 
skrotem, ale oficjalnie gra nie miala z Murder, 
Death, Kill nic wspblnego! A poza tym, w naszym 
wypadku wszystko zostanie wyjasnione. Caly 
czas graczowi b?d? w rozgrywce towarzyszyly 
filmiki (podobne na przyklad do tych z 
Constructor], rozwijaj?ce na biezqco fabul?, 
dostarczajgce nowych informacji. Wci?gaj?cy 
.swiat b?dzie w kobcu jedn? z gfownych atrakcji 
tej gry! 

CDA: I tak pewnie wszystko obj?te jest 
tajemnic?.. 

SZA: Jest... 

CDA: Dlatego tez przejdzmy do oprawy 
dzwi?kowej. Scorpik, o ile si? orientujemy, 
wszystko robisz sam? 

AS: Tak. 

CDA: Czego zatem mozemy si? spodziewac w 
przyszlosci? 

AS: W zwiqzku z tym, ze b?dziemy si? obracac 
w klimatach sredniowiecznych na morzu - 
wszystkie bitwy b?d? si? rozgrywaly na wodzie, 
nad wod? i pod wod?, ale mimo caly czas jest to 
morze - na razie przewidujemy muzyk?: szanty 
spiewane, marsze takie... no nie wiem jak to 
nazwac... marsze pirackie, to byla dosyc 
specyficzne muzyka., W takich kierunkach 

^zamierzamy to wszystko przygotowad. 

SZA: Wszystko to b?dzie jeszcze oczywiscie 
uwspbfczesnione, zambientowane. 

CDA: A powiedzcie jedno. Jako ze wszystko 
poszlo jednak do przodu, mamy calkiem 
alternatywn? histori? - nie chcialbys 
poeksperymentowac z dzwi?kiem? 

SZA: Na pewno b?dzie to "skazone" muzyk? 
wspbfczesn?, t? w ktorej Scorpik si? obecnie 
obraca - nie b?dzie robil czegos, czego nie lubi. 

CDA: Czy nie chcecie zrobic jednak czegos 
zupelnie nowego, nie dajgcego si? 
zaszufladkowac? 

AS: Caly czas uwazam, ze aby dobrze podkreslic 
klimat gry, to jednak sama muzyka musi si? w 
jakis schematach zamykac. B?d? oczywiscie 
eksperymenty, ale nie na tak szerokim polu, 
zeby gracz nie mogl zaszufladkowac tego co 
slyszy. B?dzie na przyklad uwazal, ze jest to 
muzyka symfoniczna z elementami muzyki 
elektronicznej, z szybszym uderzeniem, a 
jednoczesnie ze spiewem szant. Jednak b?dzie 

to uwspblczesniona wersja starej muzyki, w 
nowszym wykonaniu, przy uzyciu elektronicznych 
instrumentbw. 

CDA: W formacie dciezek audio? 

AS: Z przyczyn technicznych nie Jakosciowo 
b?dzie to brzmialo tak samo, uzyjemy formatu 
podobnego do MP3, czy jakies skompresowane 
WAVy. Na pewno b?dzie tego bardzo duzo, 
b?dzie to bardzo zrbznicowane, a zwykle sciezki 
audio za bardzo ograniczaj? obj?tosciowo. 

CDA: Scorpik czy V.O.T.E.R. Golem jest dla 
ciebie wyzwaniem? 

AS: Kazda gra stanowila dla mnie duze 
wyzwanie, chociaz w tym wypadku cos nowego 
wprowadzaj? szanty. material spiewany, 
prawdziwe piosenki. 

SZA: Przez to, ze Golem niesie ze sob? bardzo 
duzy ladunek fabuly, wspominalismy o tych 
animacjach w malym okienku, chcemy pojsc 
raczej w kierunku muzyki filmowej, a nie zwykfej, 
do tej pory ilustruj?cej gry. Muzyka filmowa, a 
gra b?dzie trwala dose dlugo, to nie s? dwie, 
trzy godziny jak w kinie, musi bye wi?c bardzo 
duza, wielka obj?tobciowo. 

CDA: Jak b?dzie wygl?dala oprawa dzwi?kowa, 
same efekty? 

AS: Na razie trudno mi jeszcze dokladnie 
powiedzieb, efekty robimy na koncu. Na pewno 
znajd? si? wszystkie niezb?dne odgfosy, b?d? 
bardzo mocno naciskal na programistdw by mnie 

tutaj nie ograniczali ani jakosciowo ani ilosciowo, 
z tego wzgl?du, ze wtedy traci na tym caly 
projekt. 

SZA: Tworzony jest zupelnie nowy engine, dzi?ki 
czemu Scorpik b?dzie mial duzo wi?cej miejsca, 
niz w Clashu, 

ACH: Wiadomo, ze jednostki dysponowaly b?d? 
zroznicowanym uzbrojeniem, inaezej b?dzie 
walczyl sterowiec, inaezej zaglowiec, a wszystko 
to znajdzie odbicie w dzwi?kach wydobywaj?cych 
si? z glosnikow. W kazdym razie powinno. 

CDA: Dobra, dajmy juz zatem spok6j muzyee, 
powiedzcie natomiast par? sldw o grafice, 
samym wygl?dzie Wiemy, ze b?dzie to gra 2D, 
przedstawiliscie juz argumenty przeciwko 
fajerwerkom w 3D - czy chcecie zatem przykuc 
galki oczne graezy do ekranu? 

SZA: Mapa tej gry b?dzie wygl?dala inaezej, niz 
wszystkie mapy. Nie b?dzie takiego efektu 
zaslania terenu jaki jest z reguly: albo czarna 
plama, albo biala plama, albo szara plama, albo 
cos, tylko b?d? chmury. Rdznej g?stosci albo 
polacie mgly, ktore b?d? ten swiat stwarzaly 
bardziej realnym. 

CDA: A kto to robi? 

SZA: Grafik? terenu zrobil na przyklad Lazur, 
gosciu znany ze sceny. Wprawdzie nie ma go 
teraz w firmie, ale za moment zajrzy do nas 
Ojciec, ktory odpowiada za jednostki W sumie 
pi?ciu ludzi plus Lazur, z czego trzech w firmie 
od pocz?tku. 

AS: Ej, ja tez zrobilem jeden model, ktbry w 
dodatku wszedl do calosci! 

SZA: 0, jest sam Ojciec. 

CDA: Jestes glownym gosciem od grafiki? 

GS: Niezupelnie - od projektow, szkicdw 
olowkiem. 

CDA: Sk?d czerpiesz pomysly? 

GS: Duzo czytam, SF przede wszystkim i to od 
wielu lat. Nie da si? unikn?c jakis pewnych 
trudno^ci. Jak si? co£ zobaezy, cos do pami?ci 
wskoczy... Ale staram si? tego oczywiscie 
unikac. 

CDA: Twdj najlepszy projekt, cos z czego jestes 
dumny? 

GS: Jednostki bojowe: mechanurki. 
Mechanurkowie. 

AS: Mechanurcy... 

GS: Takie pelzaj?ce roboty ^redniowieezne. Bylo 
to duze wyzwanie, te deski i nitowane blachy. 
Skrzyzowanie beezki z nie wiem czym. 

SZA: Z mikserem... 

CDA: Jak dlugo siedzisz nad projektem? 

GS: Wszystko zalezy od pomyslu. 

CDA: Ale od pomyslu do realizaeji troch? czasu 
mija... 

ACfl: Nie w przypadku Ojca, u niego jest to 
chwila! 

CDA: A potem co? 

GS: Chcialbym nawet robid same obiekty, par? 
zreszt? zrobilem, dwa o ile pami?tam, bo z 
przenoszeniem tego na komputer roznie bywa. 

CDA: Reszta grafikow cos czasami popsuje? 

GS: Nie zawsze wygl?da to po prostu tak jak 
powinno, a ze swoich prac jestem zawsze 
zadowolony. 

CDA: Bo s? twoje? 

GS: Nie, zreszt? prace innych tez s? cz?sciej 
lepsze niz gorsze. Chod jednemu z grafikdw 
musz? wszystko rysowac w rzutach... Ale nie 
powiem ktdremu. 

CDA: Jak chcesz. To teraz jeszcze moze par? 
slow o wymaganiach. 

SZA: Nasze demko, pojawi si? na ECTS, b?dzie 
pewnie puszczane na jakims P II... 

ACH: Ale docelow? platform?, do tego 
przynajmniej d?zymy, ma bye Pentium 16BMMX, 

AS: Choc w tej fazie produkcji trudno to jeszcze 
dokladnie okreslid. 

SZA: Z tym, ze w marcu i tak standardem 
wsrbd graezy b?dzie P II. 

CDA: Nie w Polsce! 

AS: Eeee, u nas tez! W koncu graeze i tak maj? 
najszybsze maszyny, a gra, by trzy mad poziom, 
musi wymagad dobrego sprz?tu. Nie mozna 
stworzyd czegos swiatowego z jednej strony, a 
zadowalaj?cego si? minimaln? konfiguracj? z 
drugiej. Na pewno ta gra b?dzie dynamiezna, 
b?dziemy musieli uciekac w kierunku 
przyspieszenia kodu, ten kod b?dzie musiat bye 
bardzo elastyczny. Pracuj? jednak nad tym 
ludzie, ktbrzy cztery lata tworz? gry, maj?cy 
duze doswiadezenie. To jest czternastoosobowy 
team, najlepszy team w tej firmie, praktyeznie 
cala firma procz dzialu multimedibw. Tak to 
wyglgda. S? to wszyscy ludzie, ktorzy robili 
wczedniej Lwa Leona, pozniej Glasha, pozniej 
Zagadki Lwa Leona. 

CDA: A sk?d pomysl? Kto na to wpadl? 

SZA: Tego typu gra, a b?dzie to cos duzego, z 
wbudowanym modulem gry po sieci, 
rozbudowan? fabul?, powstaje obecnie w 
glowach czternastu os6b, z czego powiedzmy 
pi?d jest bezpobrednio odpowiedzialnych za 
stron? merytoryezn?, scenariuszow?. 

CDA: Chodzilo nam o cos innego, sam? ide?... 

SZA: Dlaczego strategia? Bo mamy najwi?ksze 
doswiadezenie. Dlaczego na morzu? Bo 
stwierdzilem, ze jest to doskonale miejsce do 
rozgrywania gier strategicznych, poniewaz nie 
ma problemow ze zrdznicowanym tempem 
poruszania si? jednostek, nie cierpi dynamika 
gry. Jak zbudowad pi?kny dwiat - kilka osbb nad 
tym myslato i wymyslifo. Przez osiem miesi?cy 
tworzylismy scenariusz, ktory wlasnie kodezymy. 

CDA: Czyli jest juz prawie pod kluezem? 

SZA: Nie, zostanie zamkni?ty dopiero w 
momencie skonezenia produktu! Do tego czasu 
nadal b?dzie podlegal drobnym modyfikaejom, w 
miar? jak Golem nabierat b?dzie swego ksztaltu - 
jesli cod okaze si? niezupelnie dobre, zostanie po 
prostu zmienione, Przez ostatnie cztery 
miesi?ce ealose b?dzie bowiem dogrywana z 
udzialem beta-testerow, ktdrych poszukiwad 
b?dziemy mi?dzy innymi i przez wasze pismo 
Wszystkie wskazniki dost?pne w grze b?d? z ich 
pomoc? dostrajane do optymalnych wartosci - 
jest to bowiem bardzo istotna rzecz, 
bezpodrednio wpfywaj?ca na grywalnobc. 

AS: Tego czasu nie zostawilibmy sobie niestety 
w przypadku Clasha i od pewnego momentu gra 
tracila dynamik?. 

ACH: Dla wol?cych czyst? walk? b?dzie zreszt? 
dost?pna pomoc komputera, ktdry przejmie cal? 
stron? ekonomicznq, jeszcze bardziej 
dynamizuj?c rozgrywk?, ale i tez nieco j? 
splycajqc: zaleznie ad tego kto co lubi. 

CDA: Mila informaeja na koniec, nie powiem, w 
kazdym razie poszerzaj?ca grono 
zadowolonych... 

SZA: No w koricu b?dzie to najlepsza strategia 
przyszlego roku, nieprawdaz? 

CDA: Dobra, dajcie juz sobie spokoj z 
przechwalkami, co b?dzie to b?dzie, a na koniec 
po zdaniu, prosto do czytelnikow 

SZA: Ja na t? gr? bardzo czekam... 

ACH: Ja na koncu. 

AS: Ja tez na t? gr? bardzo czekam. 

GS: Ja tez na koricu... Nie przejdzie? Bardzo na 
t? gr? czekam? Tez nie? Coz,,. 

ACH: Pozdrawiam czytelnikdw CD-Action! 

CDA: Lizuz.. 

/ tym optymistyeznym akcentem kofiezymy naszq 

wizytg w Leryxie, ktory to niezle w glowach 

namieszal i rozbudzit nadzieje.Pozostaje czekad 

na demko, juz wkrdtce znajdzie si$ bowiem na 

naszym krqzku. A potem juz tylko “oby do 

marca". 
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ijjKI 
atality 

I 
n Fatslii 

IKI 

IF. D, F, LK1 

IB. F, LKI 
ID, F, HP] 
IB, D> B, 

1 ID. Bh LPI 
1BLK+LPI 
M B. D/O. 

« 

18. B. HK1 
IF, F. HPI 

ID. D. HPJ 

l4 D. F. D. 

10, D. F, F. 

IB. F. F, LKI 

10. B. IP! 

Kai 

Weapon 
(Kali Dagger) 
Fallin Fireball IB. B. HPI 
Rising Fireball IF. F. LPI 
turbo Air Fist ID, F, HPI 
Super RoundHouse ID. Ft LKf 
Handstand 
IBLK+LKKLPJspinli 
HKlfcicksJBUstandup) 
Fatality #1 tO, F U. B, 
HKt 
Fatality #2 H IU, U, U. D, 
BU 
Fan FatalityL ■ ) IF, F. D, 
BLKJ . i 
Spite Fatally IB. F, D, 
HK) 

Liu Kang 
Weapon IB. F, LKI 
fFlamberge Sword) 
Fireball IF. F, HP) 
Low Fireball IF, F, LPJ 
Flying Kick IF. R HK] 
Bicycle Kick [(LK) + 3 

sekundy trzymanial 

Fatality #1 
HK+IK+BLK] 
Fatality #2 
HPI 
Fan Fatality 
Spike Fatality 

IFx3, D, 

IF, D, D. U, 

IF, R B, LP] 
IF. F, B. HK] 

Naob Saibot 
Weapon IF, F, HK] 
(Scythe) 
Fireball ID, F, LP] 
Spike Fatality IF, D, F, HK] 

Quan Chi 
Weapon 
(Mace) 
Air Throw 
Tele-Stomp 
Skull Fireball 
Dash Kick 
Weapon Steal 
Fatality #1 
D, F, refl 
Fatality # 2 
LPI 
Fan Fatality 
Spike Fatality I 

ID, B, HK1 

IBLK] 
IF, D. LKJ 
IF, F, LP] 
IF. F, HK] 
IF, B, HP] 
[[LK)5sec F. 

IU, U. D, D. 

IF, F, D HP] 
F, F, B. LKI 

Ftaiden 
Weapon 
(Wooden Mallet) 
Torpedo 
Teleport 
Electric Spark 
Fatality #1 
U, HK)I 
Fatality #2 
HPI 
fan Fatality 
BLK1 
Spike Fatality 

IF, B, HP] 

IF, F, LKI 
ID, U1 
ID. B, LPI 
IBLCF, B. U. 

ID, U, U. U, 

ID. F, B. 

IF, F. D, LP] 

ID. B, HP] 
ReEko 
Weapon 
(Spiked Kfub) 
Telepart/Slam ID, U 
1—IBLK tgdy jestes blisko, aby 
trzasn^)] 
Spin Behind IB, F. LKI 
FIIJ) Kick IB, D, F, HK] 
Ninja Stars ID, F LP] 
Fatality #1 IF, D, F, 
LP+BLK+HK+LK1 
Fatality #2 IB, B, D, D, 
HK] 
Fan Fatality ID. D, B, LP] 
Spike Fatality [F, F, D, LK] 

IB. B, LKI 
Reptile 
Weapon 
[Battle Axe) 
Acid Bubbles 
Dashing Punch 
Invisibility 
Super Krawl 
Fatality #1 
[(fcjP+HK+LP+LK) UJ 
Fatality #2 IU, D. D, D, 
HP! 

Fan Fatality [D, F, F, LPI 
Spike Fatality ID, D. F, HJ3 

ID, F, HPI 
[B, Ft LPI 
(BLK+HK1 
IB. F, LKI 

Scorpion 
Weapon IF, F HKI 
(Broad Sword) 
Spear IB, B, LPI 
Teleport Punch ID, B, HP] 
Air Throw IBLKJ 
Flame Breath ID. F. LP] 
Fatality #1 ^ 
BL1 

IB. F. F B, 

Fatality #2 [ IB. F. D. U. 
HP] 
Fan Fatality 
LK] 

IF. F D, D. 

Spike Fatality % IB. F F. LKI 

Shinnok yjg 
Weapon IB. F LPI ‘ 
(Nagimaki albo Bladed Staff) 
Fatality #1 
RN] 

ID, B, R D, 

Fatality #2 
BL] 

ID, U, U, D, 

Fan Fatality ID, D, F, HK] 
Spike Fatality ID, R B. HP] 

Sonya 
Weapon IF. F, LK] 
(Blade Wheel] 
Fireball ID, R LPI 
Leg Grab ID+LP+BLK] 
Sq-Wave Punch IF, B, HP] 
Vert. Bike Kick IB, B, D, HK] 
Air Throw IBLK] 
Front Flip Kick IB, D, F, LK] 
Fatality #1 
RN] 

ID, D, D, U, 

Fatality #2 
HK] 

LU, D, D, U, 

Fan Fatality 
HK] 

ID, D. B, B, 

Spike Fatality IF. D, F, HPI 

Sub-Zero ,■ * 1 

Weapon / ID.RHK] 
(Ice Wand) zamraza IB+LP) 
Ice Blast ID, F, LP] 
Ice Clone 
Slide 
[LP+BLK+LK] 

ID, B, LP] 

Fatality #1 
HP+BL+RN] 

IF, B, R D, 

Fatality #2 
B+HPI s 

(B. B, D, 

Fan Fatality 
HK1 

ID, U, U, U. 

Spike Fatality ID, D. D, LKI 

Tanya 
Weapon ' [R R HKI 
(Ejpomerang) 
fireball ID, F, HP] 
In Air fireball ID. B, LPI 
Splits Kick IF, D, B, LKI 
Corkscrew Kick IF, R LKI 
Fatality #1 
HP+BLK] 

ID, D. U, D, 

Fatality #2 
HK1 

ID, fi D, F, 

Fan fatality IB, R D, HPJ 
Spike Fatality IERRLP1 

-a 

II 



COMPUTER GAMES 
I coi/ection I 

Wystarczy, ze wytniesz kupon konkursowy 

znajduj^cy si? na oktadce CD-ACTION 

(numery od czerwca do pazdziernika) oraz 

5 kuponow'konkursowych znajduj^cych 

si? na zeszytach UNIPAPU Strzegom 

(okladki zeszytow prezentujemy obok). 

SSSBSSS ■ Komplet kupo- 

T_f n°w (5+1) wyslij 

f - -_i "■".AL HP1 T I 
|COMPUTER GAMES! 

COMPUTER GAMES] 

MB 
Computer games! 

JTER GAMES] na adres: 

S.Z.W.R UNIPAP Sp.z o.o.| 
58-150 Strzegom ul. Desna 1, z dopiskiem 

“Graj z naszymi zeszytami”. Termin 

nadsytania kuponow konkursowych 

uptywa 15 listopada 1998 r. Losowanie 

nagrod odb?dzie si? 11 grudnia 1998 r. 

Wyniki konkursu zostanq ogtoszone w 

grudniowych numerach CD-ACTION, 

ACTION PLUS, KAWAII, PC SHAREWARE. 

[computer games! 

I COMPUTER GAME5I 
rmaa .. ■ 

multimedialne komputery 
karty graficzne z chipsetem 
Riva 128, VooDoo 2 
10 rocznych prenumerat 
CD-ACTION 
komplety zeszytow UNIPAP 
Strzegom 

I-fttfftiTbal 

Planetary raiders 

Battle zors 

zeszyty 60 kart. 
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EC OPS- 
Uiodzivmwip imeiioie Mi 
dzienr w klDrym Keldy mlodzieniec 
mpzyniuje list z poziirowieiiieim od 
ppezydenta i biletein wjeilny sim?, M 
tojiiz pora do lojska. (Hiestety Wojsko 
Polskie Dferuje stare smierdz^ce tarty, 
zepsulngo katasza, wyszczorliiony it, 
a takf zapomnieiem o ifym trakfowaiii!! i 
nieisdalnycl] pnsifkaoh. Jesii clicecie 
wcielic sie w m pmdziwego 
koinandosa/to zagrajcio w SPEC OPS, a 
jesli clicecie loftcifl ig m - io 
czylajcie' dale). 

Pavlus 

SLUCHAJ 

STARSZEGO 
STOPNIEM Tym starszym stopniem 

jested oczywideie Ty, a do 
wybaru masz tylko, eztery 
komendy, afe one w 
zupelnodci wystarczq. Przy 
ich pomocy mozesz 

odpowiednio kierowac drugim 
komandosem ze swojej'grupy. 

1. Pod klawiszem PAGE DOWN kryje 
si? komenda HOLD UP!. Sprawia ona, 
ze drugi Ranger staje w miejscu i za 

nic w 
swiecie si? 
stamtqd nie 
ruszy. To cos w 
rodzaju „utrzymaj 
pozycj?za wszelkq 
oen?". Po 
wydaniu tej 
komendy licz 

tym, ze twoj kompan stanie 
si? tatwym celem dla wroga, bo nie 
chce kucnqc, tylko stoi jak pajac, 
JesJi juz przykl?knie to oddaje 
naprawd? niewiele strzalow w 

stron? wroga. Do czasu gdy nie 
wydasz innej komendy twoj pomocnik 
nie ruszy si? z miejsca. 

2. Pod klawiszem DELETE znajduje si? 
komenda FIRE THEM UP!. Po jej 
wydaniu drugi Ranger przyjmie 
pozycj? strzeleckq i b?dzie 

wypatrywaf zblizajqcych si? wrogow, 
a kiedy ich wypatrzy nie da im 

wi?kszych szans na 
dobranie si? do 
twoich czterech 
liter. Rozkaz ten 
wydaj drugiemu 
komandosowi gdy 
znajdujecie si? 
naprawd? blisko 
celu, wtedy on 
b?dzie Ci? oslanial. 
Komend?tq takjak 
poprzedniqmozna 
odwolac tylko 
poprzez wydanie 
jednej z ponizszych. 

samo jakty 
uczestniczy! 

w walce. 
Poniewaz 
b?dzie on 
szedt 
doktadnie 

Niestety komandosowi zajmuje troch? 
podniesienie si? z „kl?czkdw”, a poza 
tym nie porusza si? tak szybko jak w 
miato to miejsce w post, stojqcej, 

3. LEZ/\CA - Komandosa w takiej 
pozycji (bez skojarzen) jest bardzo 
trudno trafic (o ile wrogi zolnierz nie 
znajduje si? na jakims wzniesieniu). 
Lezqcy na gorce lub ci?zarowce 

snajper ma bardzo dobrq 
widocznosc, a szansa, ze dostanie 

w prezencie kilka olowianych 
kulek sq bardzo mate. Nie ma 

rozy bez kolcow. Komandosowi 
bardzo duzo czasu zajmuje 

podniesienie si? z tej 
pozycji. Woiomencie 

3. Pod klawiszem 
END kryje si? rozkaz 
FOLLOW ME!, czyli 

popularne „za 
mnq!". Po wydaniu 

tej komendy drugi 
Ranger b?dzie 
podqzat za tobq i tak 

1. Pierwsza i 
najwezniejsza spj'awa* 

Pami?tej, ze na kazdq misj? mm od 
kilfcu do kilkunasttr minut czasu. 

2. To nie Rambo./Pami?taj ze nie 
jested jedynym komandosem biorqcym 
udziat w akcji. W zadnym wypadku nie 
ignoruj wsparcia. Pami?taj, ze tylko 
praca zespolowa moze ocelic ci zycie. 
Kiedy ty podkladasz fadunek 
wybuchowy jestes bardzo tatwym 
celem, ale jesli wydasz drugiemu 
komandosowi znajdujqcemu si? obok 
ciebie komend? Fire Them Up!, to 
twoje szansy na przezycie wzrosnq. 

3. Nie ignoruj drzew, krzaczorow, 
przypadkowo pozostawionych skrzynek 
itp. One wcale nie tylko ,sluzq do 
ozdoby, sq doskonalym miejscem na 
ukrycie si? przed seriq z karabinu, a w 
dodatku sprawiajq, ze jestes mniej 
widoczny. 

4. Wykorzystuj uksztaltowanie terenu, 
nie po to si? tylu ludzi napracowato, 
zebyd sobie gorki oglqdal. Kazde 
wzniesienie to nie tylko znakomity 
punkt obserwacyjny, ale rdwniez i 

4. Pod klawiszem HOME znajdziesz 
rozkaz MOVE UP! Czyli „rusz si? j Po 

wydaniu tej komendy drugi Ranger 
znajdujqcy si? za tobq wybiegnie przed 
ciebie o b?dzie oslanial twojq d... przed 
atakujqcym wrogiem (szczegdlnie 
przydatne przy podchodzeniu pod 
gdrk?). 

TRZY POSTAWY 
KOMANDOSOW. 

1. STOJ^CA - znakomicie nadaje si? do 
szybkiego poruszania si? po prawie 
kazdym terenie. Niestety, jesli 
znajdujesz si? na niezabudowanym lub 

niezalesionym terenie i akurat stoisz, 
to stajesz si? bardzo tatwym celem dla 
wroga. 

2.KL^CZy\CA - bardzo dobra pozycja 
strzelecka, szczegolnie gdy komandos 
k!?czy za jakqs przeszkodq jak np. 
murek i stemtqd laduje olowianymi 
pigulami ze strzelby snajperskiej. 

za twoimi 

plecami to nie powiniened go przez 
pomylk? ustrzelic. 
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strzelniczy. Oddzialy wroga 
podchodz?ce pod wzniesienie s? 

znakomitym celem. 

5, Jakjuz mowa o wzniesieniach to nie 

wbiegaj na nie bez zastanowienia. 
Nigdy nie wiadomo co znajduje si? na 
gorze. S? dwa doskonale sposoby na 
ich zdobywanie. Pierwszy z nich to 

wysfanie drugiego Rangera na 
wzgorze przy pomocy rozkazu Move 
Up!, a nastppnie wydanie rozkazu Fire 
Them Up!, ktory powinien zalatwic 
sprawp, gdy na gorze znajduj? si? 

zolnierze wroga. Drugi sposob 
[bardziej ryzykowny] to wparowanie 
na gor? i szybkie schowanie si? za np. 
drzewem to ile tak owe si? tam 
znajduje]. 

6, Zwracaj uwag? na to co masz pod 
nogami, cz?sto mozna zobaczyc male 
czarne cos, wygl?daj?ce jak 
magazynek do karabinu. To cos moze 
bye wlasnie tym magazynkiem, ale 
Townie. czpsto zdarza si?, ze jest to 
mina (pojawia si? odpowiedni 

kdmuriikatl. Wtedy masz do wyboru 
albo szybko pofozyc si? na ziemi?, 
a I bo uciekac. Niestety rzadko si? 
zdarza aby komandos wyszedl z tego 
bez zadrapania. 

7. Nie tylko baezne obserwowanie 
otoczenia zwi?ksza szans? na 
przetrwanie i wykonanie misji. Nie 
nalezy ignorowac dzwipkow 
wydobywaj?cych si? z glosnikow. 

Czasem mozna ustyszec ptaszki czy 

szczekanie psa, a czasem glos 

upadaj?cego granatu, czy zblizaj?cych 

si? wrogow. 

8. Amunicja do broni, ladunki 
wybuchowe i granaty nie rosn? na 
drzewach. Nie nalezy ich trwonic na 

prawo i lewo, bo nie latwo jest je 
zdobyc. Cz?sto zdarza si?p ze misja 
nie zostata wykonana, bo zabraklo 

jednego jedynegoladunku 
wybuchowego do wysadzenia czegos 

waznego. 

GPS, ktore wskazuje kierunek 
w ktorym trzeba podqzac. 
Warto korzystac z tego 
wynalazku, bo znaeznie 
ulatwia on wykonanie zadania. 

16. Jednym ze sposobow 
zdobywania amunieji jest 
odbieranie jej martwym 
wrogom. Amunicj? trzeba 
zabrac szybko, bo martwi 
zolnierze znikaj? po kilku 
sekundach. Jesli jakis 
delikwent nie znika to albo 
musi bye ranny i_trzeba go 

9. Czpsto zdarza si? taka historyjka: 
wlasnie zabifes kilku nieprzyjaciol, 
biegniesz dale juz masz strzelac do 
nast?pnych a komandos si?ga do 
plecaka po nast?pny magazynek i w 
tym czasie [2-3 sek.) zostaje 
zastrzelony. Aby unikn?c takich 
sytuacji czpsto przeladowuj brom^ 

10. Umiejptnie dobieraj bron do danej 

sytuacji. Jesli widzisz kilku osobow? 
grup? nieprzyjaciol to laduj do nich z 
czegos cipzkiego twyrzutnia granatow, 
rakiet itp.). Jesli musisz si? gdzies 
podkrasb nie robi?c halasu to wez 
karabin snajperski z lunet? i z duzyeh 
odleglosci pomalu ale skuteeznie 
wykanezaj wrogow. Do takiej roboty 
przydatny jest rowniez MP5 z 
tlumikiem. 

11, Jesli szturmujesz duz? wrog? baz? 

to nie biegnij do przodu i nie strzelaj 
do wszystkiego co si? rusza. 
Zapewniam, ze daleko tak nie 
dobiegniesz. Zanim gdziekolwiek 

wejdziesz 
pochodz troch? 
wokol bazy, 
poszukaj jej 
najslabszego 
punktu, z oddali 
wyeliminuj 
straznikow przy 

pomocy 
snajpera, z 
bezpiecznej 
odleglosci 
poczpstuj wroga wyposazeniem 
grenadiera (pamiptaj o uplywaj?cym ..T _ 

czasie na wykonanie misji]. Po takim Rangersow. 
oslabieniu wroga mozesz wejdc do 
bazy i zajqc si? jej koncowq destrukcjg 
Jesli baza jest malutka i nie ma w niej 
wielu nieprzyjaciol to mozesz do niej 
wchodzic od razu, ale ostroznodci 
nigdy za wiele. 

• i 

. m 

12. Jesli trzeba zrealizowac konkretne 
zadanie jak np. zniszczyc stacj? 
telewizyjn?, a nie cal? baz?, to szkoda 

marnowac bardzo cenny czas na 
niszczenie stoj?cego nieopodal 

samochodu, czy penetracj? 
catej bazy. Czasem spraw? 
zalatwia kilka celnych 
strzalow snajperskich i szybki 
meldunekprzez radio. 

13. Jezeli wejdziesz si? 
komandosami na naprawdp 
wysok? i strom? gor?, to 
uwazaj, zeby z niej nie spasc. 
Bardzo czpsto konezy si? to 

smierci?, w najlepszym wypadku 
znaezn? utrat? zdrowia. Wtedy moze 
pomoc tylko apteezka. 

14. Nawet oddzial Rangersow nie jest 

niesmiertelny. Kiedy zaktadasz ladunek 
czasowy, zdalnie odpalan? min?, czy 
rzucasz zwykly granat, pamiptaj aby 

znalezc si? w odpowiedniej odleglosci 
od pola razenia wyzej wymienionych. 

15. Bl?kanie si? po okolicy nic nie 
zalatwi. Szybkie dotarcie do celu 

zapewnia sprytne urz?dzenie zwane 

dobic, albo tylko udaje martwego aby 
,;-za chwil? strzelic w plecy jednemu z 

17. Pociski nie s? wybredne lec? tam 
gdzie je wystrzelisz, wipe nigdy nie 

.wchodz na lini? strzatu drugiego 
Rangera, bo nie zawsze zd?zy on 
przerwac ogien i pociski przeznaczone 
dla wroga trafi? w ciebie. Dziala to w 
obie strony, wipe jesli strzelasz bez 
opamiptania, to uwazaj zeby nie trafic 
w swojego kompana. 

18. Obaj komandosi komunikuj? si? 
przy pomocy glosu, Nalezy wipe 
pamiptac, ze zaden z nich nie ma w 
swoim ekwipunku przenosnego 
zestawu naglasniaj?cego, ani 
megafonu. Jezeli dwaj komandosi 
znajd? si? w zbyt duzyeh 
odleglosciach, to po prostu si? nie 
uslysz?. Oznacza to dzialanie w 
pojedynk? do czasu znalezienia si? w 
zasipgu sluchu drugiego komandosa. 

19. Niestety drugi komandos 
pomagaj?cy Ci w wykonaniu misji nie 

grzeszy inteligencj?. Bardzo czpsto 
zdarza sip, ze trafi na jakis budynek lub 
drzewo i nie potrafi go omin?c. Tw6j 
kompan czpsto zamiast wroga olowiem 
obdaruje wlasnie Ciebie, z tego powodu 
nigdy nie zostawiaj w jego rpkach 
wyrzutni granatow lub rakiet. To tak jak; 
dac malemu dziecku zyletki do zabawy,’ z 
t? rbznic?, ze dziecko pokaleczy tylko 
siebie, a granat lub rakieta w Twoich 
plecach to pewna smierc [na 99,9% 
obu komandosow]. 



Tipsy 1 BO 

Wi^cej tipsow znajdziesz na CD, w katalogu Bonus/Bonus 2. 
Deathtrap Dungeon 
(EIDOS) 

• W czasie gry wpisz: 

elvis = jestesmy zdrowi i bgdziemy 
zdrowi;) 

help = pauza w grze 

* Edytuj plik config.dat w katalogu Deathtrap Dungeon\Asylum. Zmien linig 
PROGRESS na: PROGRESS 1023. W efekcie uzyskasz dostgp do wszelkich 
misji w trybie single-player. 

Gex. Enter the Gecko 
(Crystal Dynamics) 

• Wpisz na tytutowym ekranie: PARTY AT 
ROSWELL Masz dostgp do ukrytego 
levelu. 

• W czasie gry wpisz: 

SECOND-HAND SMOKE - ognlsty oddech 
IT’S A GAS GAS GAS - Gex skacze 

wyzej 
I HAVE SHRINKAGE - Gex ma lodowaty oddech 

House of the Dead 
(SEGA) 

W gfownym menu nacisnij CTRL i wpisz: 

CREATURE - wtgcza “Creature Test” 
SKIDMARX - wtgcza cheaty oraz 
mozliwosc edycji ciekawych rzeczy 

Liberation Day 
(Interactive Magic) 

Otworz folder Iday. Otworz folder EXE w 
katalogu liberation day i edytuj plik 
tibdayJm file. Odszukajtam cheats=0, 
zmieh na cheats = 1 i zgraj plik. A 
podczas gry stosuj kombinacje klawiszy: 

tab-w - wygrywasz scenariusz 
tab-1 - przegrywasz scenariusz 
tab-r - poprawia zdolnosci bojowe 
tab-p - nieskohczona Hose AP 

M.A.X. 2 
(Interplay) 

Wpisz tipsy (razem z nawiasamil) 

[maxstorage] - surowce _ ^ 
[maxsurvey] = surowce na maple 
[maxsuper] = podrasowujesz 

parametry jedfwstki 
[maxspy] 

wrogdw wtgczme ze zwierzakami 

Mech Commander 
(Microprose) 

Aby zadziatafy cheaty, musisz najpierw 
stworzyc plik w gfownym katalogu gry (po 
instalacji) o nazwie: 
buymechcommander.2. Gdy to zrobites, w 
czasie gry wpisz: 

lorrie - amunieja 
osmiu - god mode on/off 

Wigcej - na CD. 

Redneck Rampage Rides 
Again 
(Interplay/Xatrix) 

Wpisz ponizsze cheaty, poprzedzajgc je 
RD, np. RDall (ewentualnie, yes// nie 
dziatajg, ze spaejg pomigdzy RD i 
cheatem). 

hounddog 
all 
meadow#xx 
view 
time 
unlock 
cluck 
items 
rate 
skill# 
moonshine 
critters 
showmap 
elvis 
clip 
guns 
inventory 
keys 
joseph 
rhett 
aaron 
nocheat 
woleslagle 
mikael 
greg 
kfc 
van 

- god mode 
- masz wszystko 
- skok do etapu #, levelu xx 
- teraz nacisnij F7... 
. ? 

- otwarte wszystko to, co byto zamknigte 
. ? 
- wszystkie znajdzki 
- ilosc klatek na sekundg 
- poziom trudnosci 
- bimberek 
- cos dla potworow... 

- widzisz catg mapg 
- god mode 
- przechodzisz przez sciany itp. 
- cata broh 
- znajdzki 
- klueze 
- masz motocykl 
■ ajjjj! 
- mushroom mode 
- wyfgcza cheaty 
- drunk mode 
- znajdzki 
- masz todkg 
- chicken mode 
. ? 

Spec Ops 
(Zombie) 

Podczas misji nacisnij jednoczesnie Alt + 
Shift + V.W ekwipunku przybgdzie ci 
urzqdzenie o nazwie Viewfinder. Uzyj go 
(ekran zrobi sig na chwiig niebieski, a 
komandos idskoczy). Zresetujesz zegar; 
a przy okazji aktualnie wybrany 
komandos bgifzijg nietykalny. 

SWAT 2 
(Sierra) 

Kazda kotejna (zafiezona) misja 
dopisywana jest do pliku swat2JnL Jesli 
chcesz mie6 dostgp do wszystkich misji, 
to odnajdi nagtowek [Mission Played] w 
w/w pliku i dopisz pod nim (w stupku!) 
sekweneje: 
SM7=r 
SM2= 1 itd> at do SMI5=1 wlgcznie; oraz (ponizej) od TM16=1 do TM 
30=1 wtgcznie (na identycznych zasadach). Jeili nie rozumiesz o co chodzi 
- popatrz na tipsy zamieszczone na CD, tam jest zamieszczona przyktadowa 
wersja tej modyffkaeji. Ale naturalnie zanim zaczniesz modyfikowac 
swat?, ini zrob sobie kopig bezpieczehstwa tego pliku... 

Wreckin Crew 
(Quickdraw/Telstar Electronic 
Studios) 

Menu + option + cheat i Enter: 
GIMMEALL - dostgp do wszystkich leveli i 

samochodow 
RESETLAP - resetuje wyniki graeza 
KEYFOUND - znajdujesz wszystkie 

“padlock keys" 
CINEMAON- mozesz oglgdac sekweneje video 
KARTSON - gramy z kartsami 
KARTSOFF - gramy bez kartsow 



Warunki prenumeraty na nastppnej stronie. 
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Zamawiam prenumeraty miesiycznika 

SHAREWARE 
od miesi^ca./ 98 (slownie) 

Oszesc numerow z CD 39,96zt 

Q dwanascie numerow z CD 79,92zt 

O numery archiwalne.... 
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Zamawiam prenumeraty miesiycznika 

m SHAREWARE 
od miesi^ca.../ 98 (slownie) 

□ szesc numerow z CD 39,96zt 

□ dwanascie numerow z CD 79,92zt 

□ numery archiwalne..... 

Zamawiam prenumeraty miesiycznika 

SHAREWARE 
od miesi^ca .*.,,„**./ 98 (slownie) 

□ szesc numerow z CD 39,96zi 

□ dwanascie numerow z CD 79p92zt 

□ numery archiwalne.*. 

Zamawiam prenumeraty miesiycznika 

] trzy numery 
] szesc numerow 

] dwanascie numerow 

] numery archiwalne ... 

□ □ Zamawiam prenumeraty miesiycznika 

/ 98 (slownie) j od miesiqca. ... / 98 (slownie) 
i - 

i od miesi^ca... 

27,98zt j □ trzy numery 27,98zt 1 Q trzy numery 27,98zt 
55r96zi ! EH szesc numerow 55,96zt 1 EH szesc numerow 55,96zi 

Ill ,92zt | □ dwanascie numerow 11 l,92zl 1 □ dwanascie numerow 111,92zt 

. ! ^ □ numery archiwalne. 1 EH numery archiwalne.. 

Zamawiam prenumerate miesiycznika 

pod pis zamBwiaj^cego km} potfpii zamawiajfocejjp' .podpis zama wtaj^cego 
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Qd pOGz^tku marca IdgSlDPtazda osoba sktadaj^ca zamb wienie w tiaszym 
wydawnictwle cfostaje swbjPIN czyN numer tdenlyfikacyiny. W razie pyian w 
sprawach zambwteri lub w pnypadku na$t?pnyeh zambwieb, nalezy podac swbj 
numer PINu oraz dane osobowe. 

Nb szukaj swojego pisma 
w kbstacumg^m 
Zaprenum 

pizjtfdziei 
Prenumer 
i zamawia 
1. Nale*y BARDZO CZYTELNIE I 
2. Za Dpoznienia wynikle z bf?di 
lie ponosi adpowiedrialnoSd, 
3. Oo rabryki ' ail miesiqca”, naj 
ma si? rozpoczgb oraz zaznaczy| 
staw'iBfte krzyzyk w kwad rater 
4. Numery ZMjdujqce si? w spi 
mozna zamawiad w rubryce "Mi 
Ceny arnhiwalibw: nr 3/96 14/ 
9/97,10/97,12/97 -numery 
wpisujemy w odpowiednlq rubi 
natural me wpisywac wi?ccj nl 
wpisywat prry numerze jego ci 
blankietu. Zamawiaj^o kilka nu] 
wszystkich itumerdw* 
5. W placbwce Poczty Polskiej 
towary. Sum? wpisujemy m di 
numerow pokrywa redakoja. 
6. Nie przyjmujemy zamdwien 
FRZEKAZACH. Zambwlenla 
7. Wptata za miesiqc uastspn1 
poprzedzajacego prenumerat?. 
majowy, to nalezy wypetnib pi 
Przekroczenie tej daty powoduj 
8. Nie wysytamy oddzielnm pb 
czasoplsma. 
9. Prenumerata zagraniezna 100% drozej. 

Reklamacje: 
Reklamacje w 
Dziatu 
tygodnia 
e-mail: 
W przypadku 
adnotaejq, co 
sprawne. 

Po CO PIN? 

numer PINu oraz 

sofa przekazu redakeja 

ad Mb re go prenumerata 
dwanaScia numerow), 

danego miesiqca), 

2 zf (1/96, 2/96, 7-8/97, 
emplar* archiwalny, 

slyczen 98). Mozna 
rzekazie. Nie nalezy 

:a na drugiej stronie 
sujemy lam t/\CZN/\ cen? 

urn?, za wszyslkie zamowtone- 
Koszty wysylki zambwionych 

lamy zamowienia WYU\CZNIE NA 
IDA REALIZOWANE. 

unana do dztesigtego dnia mtesigoa 
{f: jeili chceule otrzymab np. numer 

f\t wytiezon? kwot? do dnia 10-go kwietnia. 
[ w dorgczaniu premimoraty. 
ponfewaz slanowiq one into grainy uz?Sb 

nalezy kierowac do 
w pozostate dni 
w. 338, 

[e na ad res wydawey z 
sprawdzone i wymiemone na 

Pokwitowanie dla poczty Pokwitowanie dla posiadaeza rachunku Pokwitowanie dla wplacaj^cego 

K/. TJ 

zt. 
stownie = 
ztotych 

wptacaj^cy,,. 

groszy 
jak wyzej 

zt.......gr. 

wp taca j^cy..  ..„..... .. 

zt..gr. 

wp taca j ^cy, ...*,*,«.—.. -.*>**. 

nanKIng liler 
CflpyrlgZH jlSPA, by Ch.titTrark 1 

1 1 Premier Manager’98 
Gremlin Interactive 

PC,PSX 

2 Colin Me Rae Rally 
™ * Codemasters 

PSX 

o o World Cup ’98 
** ^ EA Sports/THQ 

PC, PSX, N64, GB 

o Grand Turismo 
■ ^ Sony Computer Entertainment 

PSX 

e A Three Lions 
V • Take 2 PC, PSX 

c fi Tomb Raider 
” ” PfaiinumfEkJos.Interaqtlve 

PC, PSX, Saujrn 

7 Spice World 
* Sony Computer Entertainment 

PSX 

o 7 Commandos: Behind Enemy Lines K 
” ' EJtfos lEit&facuvo 

q 17 Heart of Darkness 
" * * IntnQFamss .UK 

PC.PSX 

inQ Resident Evil 2 
i u y 

PSX 

11 , n Final Fantasy VII 
PC,PSX 

12 1 o Tomb Raider 2 
i ™ 10 EWoejCore Deiiflft 

PC, PSX 

1319 Die Hard Trilogy 
PC. PSX. Saturn 

1 a11 Crash Bandicoot PSX 

15 MechCommander 
PC 

1 fi ft Microsoft Plus W98 PC 

17 ocFIA Formula One PC. PSX 

1 o 91 Game Boy Gallery 68 

19 18 Dead or Alive 
set 

PSX 

2n on Micor Machines V3 PC PSX 

na rachunek 

SILVER SHARK sp. z o.o. 
BZ II O/WROCLAW 

NR 11201665-124908-130-3000 

stem pel 

pod pis przyimujqcego 

pobrano opiate 

na rachunek 

SILVER SHARK sp. z o.o. 
BZ II O/WROCLAW 

NR 11201665-124908-130-3000 

stem pel 

podpis przyjmujqcego 

pobrano opiate 

podpis przyjmujqcego 

na rachunek 

SILVER SHARK sp. z o.o. 
BZ II O/WROCLAW 

NR 11201665-124908-130-3000 

stempel 

pobrano optat? 
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UVEbIj 

wmmmh 

Egf™ tota/ni 

CYBERNE1YCZNE KALESONY!? - IUIEEE_!!! 
ZEZOWATA KUNEGUNDA!? - IUIEEE...!!! 
TOZ TO NOWY NUMER WYKRECONY Z KOMORKOWCA! !! 


